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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΩ
Απόσπασμα από το 28ο πρακτικό της από 24-08-2018 συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
« Έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών για την Κατακύρωση του
ανοικτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων
απορριμμάτων &ανταλλακτικών και επιδαπέδιων απορριμματοδοχείων»
Σήμερα στις 24 Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή & ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Κω, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την
υπ’ αριθ. πρωτ. 22098/20-08-2018 πρόσκληση, που εκδόθηκε από την Πρόεδρο, και
γνωστοποιήθηκε στα μέλη της, αυθημερόν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 / Α΄ /07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» .
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι στο σύνολο των
μελών ήσαν :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπη
Ζερβός Εμμανουήλ
Γρηγοριάδου-Παντελίκιζη Βασιλεία
Κιάρης Μηνάς
Μουζουράκης Θεόφιλος
Χατζηχριστοφή Ειρήνη

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βασιλειάδης Σπύρος
2. Γιωργαράς Αντώνιος
3. Πής Σταμάτιος
οι οποίοι κλήθηκαν και αδικαιολόγητα δεν προσήλθαν

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Κω, κα Γεωργαντή Στυλιανή, για την
ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010.
Η Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ 3ο
ΑΡ. ΑΠΟΦ. : 274
Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι με την αριθ. αριθ.
244/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη και η διενέργεια του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων-ανταλλακτικών και
επιδαπέδιων απορριμματοδοχείων και με την αριθ. 183/05.06.2018 απόφαση ΟΕ, εγκρίθηκαν
οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της εκάστοτε ομάδας.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Κω. Αναλυτικά η δαπάνη για
την αναφερόμενη προμήθεια και για το σύνολο των ομάδων, προϋπολογίζεται στο ποσό των
179.315,00 € πλέον Φ.Π.Α. 17%, 30.483,55€ δηλαδή συνολικό ποσό 209.798,55 €.
Συγκεκριμένα η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α. 20.71350004 &
20.7135.0002 (ΑΑΥ 708/2018) του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Κω.
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Κατόπιν εκδόθηκε η σχετική διακήρυξη με αριθμό πρωτοκόλλου 16017/12.06.2018.
Σύμφωνα με το αριθ.19034/10-07-2018 πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών
προσφορών, κατατέθηκαν οι κάτωθι προσφορές:
1) «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ» με αριθμό Προσφοράς: 101990
2) «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό Προσφοράς: 100839
3) «TECNO PLASTICA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό Προσφοράς: 102992
και με το αριθ. 20258/24.07.2018 πρακτικό οικονομικών προσφορών του ανοικτού κάτω των
ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων-ανταλλακτικών
και επιδαπέδιων απορριμματοδοχείων και με την αριθ. 249/2018 απόφαση ΟΕ, αποφασίστηκε:
α) η ανάδειξη της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ», ως
προσωρινής αναδόχου για την ομάδα Α, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
– ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΟΧΕΙΩΝ», η οποία
προσέφερε το ποσό των 155.043,50€ χωρίς ΦΠΑ και β) η ανάδειξη της εταιρείας
«ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως προσωρινής αναδόχου για την ομάδα Β,
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ &
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΟΧΕΙΩΝ, η οποία προσέφερε το ποσό των 7.959,00€
χωρίς ΦΠΑ.
Σύμφωνα με το ν4412/2016, απεστάλησαν οι υπ’ αριθ.21299/06.08.2018 και 21301/06.08.2018
προσκλήσεις υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στους προσωρινούς ανάδοχους.
Σύμφωνα με το υπ’ αριθ.22265/22.08.2018 πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης
διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων &ανταλλακτικών και επιδαπέδιων
απορριμματοδοχείων, αναφέρει τα εξής:
…… «προκειμένου να αξιολογήσει τα δικαιολογητικά κατατέθηκαν στη διαδικασία του ανοιχτού
κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού ο οποίος αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του
ΕΣΗΔΗΣ και πήρε αύξοντα αριθμό Συστήματος 60015 για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΟΧΕΙΩΝ»
για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου Κω (Δ/νση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας – Τμήμα
καθαριότητας & Ανακύκλωσης), ενδεικτικού προϋπολογισμού 209.798,55€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 17%, που διενεργήθηκε σύμφωνα με την υπ. Αριθμόν Πρωτ. 16017/12-06-2018 Διακήρυξη.
Η επιτροπή έχοντας υπόψη :
α) To τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, όπως αυτό συντάχθηκε από την Δ/νση Περιβάλλοντος &
Καθαριότητας του Δήμου Κω,
β) Την υπ’ αριθ. 244/30-05-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η
διενέργεια

της

ανάθεσης

για

την:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΔΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

–

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΟΧΕΙΩΝ».
γ) Την υπ’ αριθ. 183/05-06-2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003242715) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής περί έγκρισης των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού κάτω των
ορίων διαγωνισμού,
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δ) Την υπ’ αριθ. 174/22-05-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία έγινε η
δέσμευση της σχετικής πίστωσης για το έτος 2018,
ε) Το υπ΄αριθμ. πρωτ.: 19034/10-07-2018 πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών – Τεχνικών
προσφορών της αρμόδιας επιτροπής (ανοικτών - ηλεκτρονικών διαγωνισμών),
στ) Το υπ΄αριθμ. πρωτ.: 20258/24-07-2018 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, της
αρμόδιας επιτροπής (ανοικτών - ηλεκτρονικών διαγωνισμών),
ζ) Την υπ’ αριθμ.: 249/25-07-2018 (ΑΔΑ ΩΨ09ΩΛΕ-ΠΞΕ) απόφαση της Ο.Ε. περί επικύρωσης
των ανωτέρω πρακτικών και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΟΧΕΙΩΝ».
η) Τις υπ΄αριθμ. πρωτ.: 21299/06-08-18 και 21301/06-08-18 Προσκλήσεις οι οποίες
κοινοποιήθηκαν στους αναδόχους περί την ημερομηνία και ώρα για την αξιολόγηση & αποσφράγιση
των δικαιολογητικών κατακύρωσης,
θ) Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 22005/17-08-2018 Πρόσκληση προς την Επιτροπή Ανοικτών
Διαγωνισμών περί την ημερομηνία και ώρα για την αξιολόγηση & αποσφράγιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης,
προχώρησε στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά
από τους συμμετέχοντες:
1) «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ» για την ΟΜΑΔΑ Α.
2) «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την ΟΜΑΔΑ Β.
οι οποίοι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 249/25-07-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
κηρύχτηκαν προσωρινοί ανάδοχοι, καθώς και στον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν
με τους αρ. πρωτ. 21676/10.08.2018 και 21514/08-08-2018 φακέλους αντίστοιχα.
Κατά τον έλεγχο η επιτροπή διαπίστωσε ότι:
1. Η συμμετέχουσα εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ» με
αριθμό ηλεκτρονικής υποβολής προσφοράς 101990, προσκόμισε ηλεκτρονικά αλλά και σε
έντυπη μορφή όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στην
υπ’ αριθμ. 16017/12-06-2018 Διακήρυξη.
2. Ο συμμετέχοντας «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με αριθμό
ηλεκτρονικής υποβολής προσφοράς 100839, προσκόμισε ηλεκτρονικά αλλά και σε έντυπη
μορφή όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’
αριθμ. 16017/12-06-2018 Διακήρυξη.
Βάσει των ανωτέρω, η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την
κατακύρωση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ &
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΟΧΕΙΩΝ» και συγκεκριμένα την συμμετέχουσα εταιρεία
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ» για την ΟΜΑΔΑ Α και την συμμετέχουσα
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εταιρεία «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την ΟΜΑΔΑ Β, καθώς
κατατέθηκαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Το παρόν πρακτικό διαβιβάζεται προς επικύρωση στην Οικονομική Επιτροπή για
λήψη σχετικής απόφασης»….
Κατόπιν τούτου η Πρόεδρος, πρότεινε την αποδοχή του πρακτικού του υπ’ αριθ.
22265/22.08.2018 πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του του ανοικτού
κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων
&ανταλλακτικών και επιδαπέδιων απορριμματοδοχείων και ως εκ τούτου την κατακύρωση
του διαγωνισμού όπως αναλυτικά αναφέρεται σε αυτό.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά της διάρκεια της οποίας διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις
επί του θέματος.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν.
Υπέρ της πρότασης ψήφισαν η Πρόεδρος κα Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπη και πέντε (5) μέλη: 1)
Γρηγοριάδου - Παντελίκιζη Βασιλεία, 2) Ζερβός Εμμανουήλ, 3) Μουζουράκης Θεόφιλος, 4)
Κιάρης Μηνάς και 5) Χατζηχριστοφή Ειρήνη.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή θέσεων και απόψεων, αφού
έλαβε υπόψη της :
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές»,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
του άρθρου 5 της απόφασης με αρ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών,
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων”
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
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του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα”,
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία”,
του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης»,
της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
της αρ. ΥΑΠ /Φ.40.4/3/1031/23.04.2012 Υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις για το
Ηλεκτρονικό Δημόσιο έγγραφο»,
της υπ’ αρ. 158/16 Απόφασης Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016) : Έγκριση
«Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης» (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του
Ν.4412/16 (Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των
οδηγιών,
Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συμπλήρωσης
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν.
4412/16»,
Την υπ’ αρ. 3/2018 μελέτη προμήθειας της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Καθαριότητας.
Το πρωτογενές αίτημα ΑΔΑΜ: 18REQ003137930/22-05-2018 και το εγκεκριμένο αυτού.
Την υπ’ αρ. 174/22-05-2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η
δέσμευση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των Κ.Α. 20.7135.0002 & 20.7135.0004 (ΑΑΥ
708), για το έτος 2018.
Την αριθμόν 244/2018 απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της
«Προμήθειας Κάδων Απορριμμάτων – Ανταλλακτικών και Επιδαπέδιων
Απορριμματοδοχείων».
Την υπ’ αριθ. 183/05.06.2018 απόφαση ΟΕ
Τις προσφορές που κατατέθηκαν
Το αριθ.19034/10.07.2018 πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών -Τεχνικών προσφορών
Το αριθ.20258/24.07.2018 πρακτικό οικονομικών προσφορών
Την αριθ. 249/25.07.2018 απόφαση ΟΕ
Τις υπ’ αριθ. 21299/06.08.2018 και 21301/06.08.2018 προσκλήσεις υποβολής
δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Το αριθ. 22265/22.08.2018 πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της
αρμόδιας επιτροπής.
Τον προϋπολογισμό του Δήμου Κω
Την συζήτηση που προηγήθηκε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Την αποδοχή του με Α.Π.22265/22.08.2018 πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών
κατακύρωσης του ανοικτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια
κάδων απορριμμάτων &ανταλλακτικών και επιδαπέδιων απορριμματοδοχείων, σύμφωνα με
το ν.4412/2016».
Β. Την κατακύρωση του ανοικτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
προμήθεια κάδων απορριμμάτων &ανταλλακτικών και επιδαπέδιων απορριμματοδοχείων,
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ως εξής: α) στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ», για
την ομάδα Α, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
& ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΟΧΕΙΩΝ», με το ποσό των 155.043,50€ χωρίς ΦΠΑ
και β) στην εταιρεία «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για την ομάδα Β, για
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ &
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΟΧΕΙΩΝ», με το ποσό των 7.959,00€ χωρίς ΦΠΑ,
σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στα υπ’ αριθ. 19034/10.07.2018, 20258/24.07.2018 και
22265/22.08.2018 πρακτικά της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης.
………….…………………………………………………………………………………………
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Τα μέλη:

Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπη
1.
2.
3.
4.
5.

Μουζουράκης Θεόφιλος
Ζερβός Εμμανουήλ
Γρηγοριάδου-Παντελίκιζη Βασιλεία
Κιάρης Μηνάς
Χατζηχριστοφή Ειρήνη
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