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Αριθ. Πρωτ.: 5039

ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής
ΘΕΜΑΤΑ :
Έγκριση : Α)Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για την υπηρεσία
«Πλύσιµο και Καθαρισµό Μεταφορικών µέσων Έτους 2015»
συνολικού
προϋπολογισµού 9.999,90 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%
Β) Συνέχιση της διαδικασίας µε απ΄ευθείας ανάθεση από το ∆ηµοτικό συµβούλιο για
την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία «Πλύσιµο και Καθαρισµός Μεταφορικών
µέσων Έτους 2015» συνολικού προϋπολογισµού 9.999,90 € συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. 23%
Έχοντας υπόψη:
1)

Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

2)

Τις διατάξεις του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» (ΦΕΚ 11/Α)
όπως τροποποιήθηκε αργότερα

3)

Τις διατάξεις του άρθρο 157 του Ν4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α) σύµφωνα µε το οποίο «δεν
απαιτείται εγγύηση συµµετοχής για τη συµµετοχή σε διαδικασίες ανάθεσης συµφωνιών
πλαίσιο ή σε συνοπτικό διαγωνισµό του άρθρου 143»

4) Την υπ’ αριθµ. 16/2015 Απόφαση του ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα της εν
λόγω ανάθεσης υπηρεσίας «Πλύσιµο και Καθαρισµό Μεταφορικών µέσων Έτους 2015»
5) Την υπ’ αριθµ. 91/03-04-2015 2015 Aπόφαση της Oικονοµικής Eπιτροπής µε την οποία
εγκρίθηκε α) η διάθεση πίστωσης : του ποσού των 2.000,00€ σε βάρος του 10.6263.0002,
του ποσού των 2.000,00€ σε βάρος του 15.6263.0005, του ποσού των 2.000,00€ σε βάρος
του 20.6263.0005, του ποσού των 2.000,00€ σε βάρος του 25.6263.0005, του ποσού των
2.000,00€ σε βάρος του 35.6263 µε την ονοµασία «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών
Μέσων» του Προϋπολογισµού 2015 (ΠΑΥ 415,416,417,418,419/2015 αντίστοιχα) και β) η
11/2015 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος και οι σχετικοί όροι διακήρυξης του πρόχειρου
διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών Πλύσιµο & Καθαρισµός Μεταφορικών Μέσων.
6) Την 252/ 08-9-2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η
επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την υπηρεσία
«Πλύσιµο και Καθαρισµό
Μεταφορικών
µέσων
Έτους
2015»
συνολικού
προϋπολογισµού
9.999,90
€
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% µε την ίδια µελέτη και τους ίδιους όρους διακήρυξης του
διαγωνισµού.
7) Το Πρακτικό (31902/2015) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού(που αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο : «κατά την ηµεροµηνία του
διαγωνισµού σύµφωνα µε την αριθµ πρωτ 27995/1993/5-10-2015 διακήρυξη ο Πρόεδρος της Επιτροπής
αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας
καθώς και τους όρους της διακήρυξης και αφού ήρθε η ώρα έναρξης της δηµοπρασίας δηλ. 09:30,
κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές τους. Εντός του
χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθε και κατέθεσε φάκελο προσφοράς µόνο η εταιρεία ΙΕΡΗ
ΕΛΙΑ Ε.Π.Ε. Μετά το πέρας της ώρας επίδοσης των φακέλων δηλ. της 10:00 ο Πρόεδρος κηρύσσει τη
λήξη παράδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κλείνει το

διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και προχωράει στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών που κατέθεσαν
προσφορά.
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής της εταιρείας ΙΕΡΗ ΕΛΙΑ ΕΠΕ ήταν ελλιπή
και συγκεκριµένα: δεν υπήρχε άδεια λειτουργίας του πλυντηρίου αυτοκινήτων, η οποία απαιτείται σύµφωνα
µε το άρθρο 4 της ανωτέρω, µε αποτέλεσµα η επιτροπή διαγωνισµού να προτείνει τον αποκλεισµό της
συµµετέχουσας εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για:
1.- Την έγκριση του Πρακτικό (31902/2015), της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του
∆ιαγωνισµού και την κήρυξη του διαγωνισµού ως άγονου
2. Τη συνέχιση της διαδικασίας µε απευθείας ανάθεση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την
ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία «Πλύσιµο και Καθαρισµός Μεταφορικών µέσων Έτους
2015» συνολικού προϋπολογισµού 9.999,90 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%, µε την ίδια
µελέτη .

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ

Συνηµµένα:
1,Το πρακτικό
διαγωνισµού

31902/2015

Κοινοποίηση:
1. Τµήµα Προµηθειών
2. Τµήµα Λογιστηρίου
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της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 143/2015 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την παροχή της υπηρεσίας «ΠΛΥΣΙΜΟ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» προϋπολογισµού δαπάνης 9.999,90€ συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. 23%
Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σήµερα 16 Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 09:30, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προκειµένου να διεξαχθεί ο πρόχειρος διαγωνισµός,
ύστερα από την αριθ. 27999/5-10-15 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, αποτελούµενη από
τους:

•
•
•

ΣΤΑΪΚΟ ΘΕΟ∆ΩΡΟ, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, ως Πρόεδρο
ΒΑΦΕΙΑ∆ΟΥ ΤΟΥΛΑ-ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος
ΠΑΤΣΑΧΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έλαβε υπ’ όψιν του όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή της
ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της υπ’αρ. 1993/27995/5-10-15 διακήρυξης και αφού ήρθε η
ώρα έναρξης της δηµοπρασίας δηλ.09:30, κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να
παραδώσουν τις προσφορές τους.
Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθε και κατέθεσε φάκελο προσφοράς µόνο η
εταιρεία ΙΕΡΗ ΕΛΙΑ Ε.Π.Ε
Μετά το πέρας της ώρας επίδοσης των φακέλων δηλ. της 10:00 ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη
παράδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό
στο σηµείο αυτό και προχωράει στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών που κατέθεσαν προσφορά.
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής της εταιρείας ΙΕΡΗ ΕΛΙΑ ΕΠΕ ήταν ελλιπή
και συγκεκριµένα: δεν υπήρχε άδεια λειτουργίας του πλυντηρίου αυτοκινήτων, η οποία απαιτείται
σύµφωνα µε το άρθρο 4 της ανωτέρω, µε αποτέλεσµα η επιτροπή διαγωνισµού να προτείνει τον
αποκλεισµό της συµµετέχουσας εταιρείας.
Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
1) ΒΑΦΕΙΑ∆ΟΥ ΤΟΥΛΑ-ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ

ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
2) ΠΑΤΣΑΧΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Συνηµµένα:
1.
Πίνακας 1 Συµµετεχόντων
2.
Πίνακας 2 ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής

