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Από το πρακτικό της 05/06/2015

Αριθ. Απόφασης: 078/2015
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων, σκεπάστρων κάδων &
επίστυλων απορριµµατοδεκτών». Κατακύρωση µέρος Αποτελέσµατος ∆ιαγωνισµού.
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 05ην του µήνα Ιουνίου του έτους 2015 ηµέρα της
εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση µετά από
την 7492/29-05-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη
απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών παρόντες ήταν:
1)Παναγιωτίδης Γαβριήλ (Πρόεδρος), 2)Καρράς Ευστράτιος (µέλος),3)Κωνσταντίνου Κυριάκος (µέλος),
4)Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή (µέλος), 5)Αποστολίδου Μαρία(µέλος),6)Ναλπαντίδου Αφροδίτη (µέλος).
Απόντες: 1)Καζαντζίδης Γεώργιος(µέλος), 2)Ράπτου Όλγα (µέλος),3)Κατζικάς Γεώργιος (µέλος).
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέµα της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι:
Με την µε αριθµό 106/20-04-15 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου
διαγωνισµού για την «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων, σκεπάστρων κάδων & επίστυλων
απορριµµατοδεκτών» µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή και ενδεικτικό προϋπολογισµό
59.920,00€ πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 73.701,60€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ενώ µε την
µε αριθµό 028/22-04-15 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση, καθορίστηκαν οι όροι
διακήρυξης και ψηφίσθηκε η απαιτούµενη πίστωση.
Αναλυτικότερα ο διαγωνισµός αφορούσε τις εξής οµάδες:
Οµάδα Α: Προµήθεια κυλιόµενων µεταλλικών κάδων απορριµµάτων 1300 λίτρων, ενδεικτικού προϋπολογισµού
46.080,00€ πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι ποσό ανάθεσης 56.678,40€
Οµάδα Β: Προµήθεια πλαστικών σκεπάστρων για µεταλλικούς κάδους 1100 λίτρων, ενδεικτικού
προϋπολογισµού 4.160,00€ πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι ποσό ανάθεσης 5.116,80€
Οµάδα Γ: Προµήθεια πλαστικών κάδων 240 και 360 λίτρων, ενδεικτικού προϋπολογισµού 3.780,00€ πλέον
ΦΠΑ 23% ήτοι ποσό ανάθεσης 4.649,40€
Οµάδα ∆: Προµήθεια µεταλλικών επίστυλων απορριµµατοδεκτών 35 λίτρων, ενδεικτικού προϋπολογισµού
5.900,00€ πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι ποσό ανάθεσης 7.257,00€
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούσαν να υποβάλλουν προσφορά για την µία ή και για τις περισσότερες οµάδες,
για τη συνολική όµως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «οµάδας».
Στις 07/05/15, ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, κατατέθηκαν δυο (2) φάκελοι υποψήφιων αναδόχων και
συγκεκριµένα από τις εταιρείες:
1. ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΚΑΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ, αριθµ.πρωτ.προσφοράς 6133/07-05-15
2. SPIDER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ, αριθµ.πρωτ.προσφοράς 6131/07-05-15
Αναλυτικότερα, οι οµάδες για τις οποίες κατέθεσαν προσφορές έχουν ως εξής:

Οµάδα
Α: Προµήθεια κυλιόµενων µεταλλικών κάδων
απορριµµάτων 1300 λίτρων
Β: Προµήθεια πλαστικών σκεπάστρων για
µεταλλικούς κάδους 1100 λίτρων
Γ: Προµήθεια πλαστικών κάδων 240 και 360
λίτρων
∆: Προµήθεια µεταλλικών επίστυλων
απορριµµατοδεκτών 35 λίτρων

Εταιρίες
2. SPIDER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ
1. ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΚΑΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ
2. SPIDER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ
1. ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΚΑΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ
2. SPIDER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ

Μετά τον σχετικό έλεγχο, η Επιτροπή του διαγωνισµού διαπίστωσε (σύµφωνα µε το από 07/05/15 πρακτικό)
ότι τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν όλες οι εταιρίες ήταν σύµφωνα µε αυτά που ορίζονται στην διακήρυξη και
επίσης οι τεχνικές προσφορές των εταιριών ήταν σύµφωνες µε την τεχνική έκθεση του διαγωνισµού (σύµφωνα
µε το από 19/05/15 πρακτικό).
Με βάσει τα παραπάνω, η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών οι οποίες ήταν οι
ακόλουθες:
Α/Α
Προσφορά
Εταιρία
Χωρίς ΦΠΑ
Με ΦΠΑ
Α: Προµήθεια κυλιόµενων µεταλλικών κάδων απορριµµάτων 1300 λίτρων
2.
SPIDER
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
44.785,92€
55.086,68€
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ
1. Κυλιόµενοι µεταλλικοί κάδοι απορριµµάτων 1.300 λίτρων, 128 τµχ x 349,89€
Β: Προµήθεια πλαστικών σκεπάστρων για µεταλλικούς κάδους 1100 λίτρων
1. ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΚΑΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ
3.360,00€
4.132,80€
1. Σκέπαστρο µεταλλικού κάδου 1100 λίτρων, 80 τµχ x 42,00€
2.
SPIDER
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
3.991,20€
4.909,18€
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ
2. Σκέπαστρο µεταλλικού κάδου 1100 λίτρων, 80 τµχ x 49,89€
∆: Προµήθεια µεταλλικών επίστυλων απορριµµατοδεκτών 35 λίτρων
1. ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΚΑΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ
3.660,00€
4.501,80€
1. Μεταλλικοί επίστυλοι απορριµµατοδέκτες µε ένα κάδο,
40 τµχ x 82,00€ = 3.280,00€
2. Επίστυλος κάδος,
10 τµχ x 38,00€ = 380,00€
2.
SPIDER
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
3.644,50€
4.482,74€
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ
1. Μεταλλικοί επίστυλοι απορριµµατοδέκτες µε ένα κάδο, 40 τµχ x 79,89€ = 3.195,60€
2. Επίστυλος κάδος,
10 τµχ x 44,89€ = 448,90€

Έχοντας υπόψη :
Α) Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
1. Της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ.Απόφασης «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β).
2. Του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160Α/08-08-14) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».
3. Του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».

4. Του Ν.2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»
5. Του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις».
6. Της αρ. Π1/3305/03.11.10 (ΦΕΚ 1789/12.11.10 τεύχος Β) απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών,
κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ.5, 12, 13 και 16) του Ν.2286/95»
Β) 1. Την υπ’ αριθµό 586/15 ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού
2. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικό προϋπολογισµό
3. Το από 22/05/15 πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού
Γ) Το γεγονός ότι η περίληψη της διακήρυξης είχε δηµοσιευθεί σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 5 της υπ’ αριθµ.
11389/93 Υπ. Απόφασης και του άρθρου 3 τον Ν.3548/07 σε δύο ηµερήσιες και σε µια εβδοµαδιαία
εφηµερίδα του νοµού (Τύπος της Θεσσαλονίκης, Μακεδονία, Αγγελιοφόρος της Κυριακής) και είχε αναρτηθεί
και στην ιστοσελίδα του δήµου ενώ τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Ν.
4013/11 καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων).

καλείται η Οικονοµική Επιτροπή
Α) Να εγκρίνει το από 22/05/15 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων.
Β) Να κατακυρώσει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την ανάθεση της «Προµήθειας κάδων απορριµµάτων,
σκεπάστρων κάδων & επίστυλων απορριµµατοδεκτών», ως εξής:
- Την οµάδα Α: Προµήθεια κυλιόµενων µεταλλικών κάδων απορριµµάτων 1300 λίτρων, στην εταιρία
SPIDER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ, ΑΦΜ 998624522 και ∆.Ο.Υ. Ιωαννίνων, διεύθυνση ΒΙ.ΠΕ.
Ιωαννίνων, 45500 Ιωάννινα, τηλ. 2651057788, συνολικής αξίας 44.785,92€ πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι
συνολικό ποσό ανάθεσης πενήντα πέντε χιλιάδες ογδόντα έξι ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (55.086,68€)
δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική
έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισµού και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισµού του διαγωνισµού.
- Την οµάδα Β: Προµήθεια πλαστικών σκεπάστρων για µεταλλικούς κάδους 1100 λίτρων, στην εταιρία
ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΚΑΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ, ΑΦΜ 800051898 και ∆.Ο.Υ. Ιωνίας, διεύθυνση 17ο χλµ Θεσσαλονίκης
Βέροιας, 57003, Αγ. Αθανάσιος, τηλ. 2310538103 συνολικής αξίας 3.360,00€ πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι
συνολικό ποσό ανάθεσης τέσσερις χιλιάδες εκατόν τριάντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά (4.132,80€)
δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική
έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισµού και χαµηλότερη από τις δύο που κατατέθηκαν στα πλαίσια του
διαγωνισµού.
- Την οµάδα ∆: Προµήθεια µεταλλικών επίστυλων απορριµµατοδεκτών 35 λίτρων, στην εταιρία SPIDER
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ, ΑΦΜ 998624522 και ∆.Ο.Υ. Ιωαννίνων, διεύθυνση ΒΙ.ΠΕ.
Ιωαννίνων, 45500 Ιωάννινα, τηλ. 2651057788, συνολικής αξίας 3.644,50€ πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικό
ποσό ανάθεσης τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα δύο ευρώ και εβδοµήντα τέσσερα λεπτά
(4.482,74€) δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε
την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισµού και χαµηλότερη από τις δύο που κατατέθηκαν στα
πλαίσια του διαγωνισµού.
Γ) Να κηρύξει τον διαγωνισµό για την οµάδα Γ: Προµήθεια πλαστικών κάδων 240 και 360 λίτρων, δεδοµένου ότι
δεν κατατέθηκε καµία προσφορά ως άγονο.

Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της και τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ.
την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Eγκρίνει το από 22/05/15 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων.
Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την ανάθεση της «Προµήθειας κάδων απορριµµάτων,
σκεπάστρων κάδων & επίστυλων απορριµµατοδεκτών», ως εξής:
- Την οµάδα Α: Προµήθεια κυλιόµενων µεταλλικών κάδων απορριµµάτων 1300 λίτρων, στην εταιρία
SPIDER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ, ΑΦΜ 998624522 και ∆.Ο.Υ. Ιωαννίνων, διεύθυνση ΒΙ.ΠΕ.
Ιωαννίνων, 45500 Ιωάννινα, τηλ. 2651057788, συνολικής αξίας 44.785,92€ πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι
συνολικό ποσό ανάθεσης πενήντα πέντε χιλιάδες ογδόντα έξι ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (55.086,68€)
δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική
έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισµού και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισµού του διαγωνισµού.
- Την οµάδα Β: Προµήθεια πλαστικών σκεπάστρων για µεταλλικούς κάδους 1100 λίτρων, στην εταιρία
ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΚΑΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ, ΑΦΜ 800051898 και ∆.Ο.Υ. Ιωνίας, διεύθυνση 17ο χλµ Θεσσαλονίκης
Βέροιας, 57003, Αγ. Αθανάσιος, τηλ. 2310538103 συνολικής αξίας 3.360,00€ πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι
συνολικό ποσό ανάθεσης τέσσερις χιλιάδες εκατόν τριάντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά (4.132,80€)
δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική
έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισµού και χαµηλότερη από τις δύο που κατατέθηκαν στα πλαίσια του
διαγωνισµού.
- Την οµάδα ∆: Προµήθεια µεταλλικών επίστυλων απορριµµατοδεκτών 35 λίτρων, στην εταιρία SPIDER
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ, ΑΦΜ 998624522 και ∆.Ο.Υ. Ιωαννίνων, διεύθυνση ΒΙ.ΠΕ.
Ιωαννίνων, 45500 Ιωάννινα, τηλ. 2651057788, συνολικής αξίας 3.644,50€ πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικό
ποσό ανάθεσης τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα δύο ευρώ και εβδοµήντα τέσσερα λεπτά
(4.482,74€) δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε
την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισµού και χαµηλότερη από τις δύο που κατατέθηκαν στα
πλαίσια του διαγωνισµού.
Γ) Κηρύσσει τον διαγωνισµό για την οµάδα Γ: Προµήθεια πλαστικών κάδων 240 και 360 λίτρων, δεδοµένου ότι
δεν κατατέθηκε καµία προσφορά ως άγονο.
∆) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 078/2015
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Παναγιωτίδης Γαβριήλ
Αµπελόκηποι 08/06/2015
Ακριβές Απόσπασµα
Η Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Παναγιωτίδης Γαβριήλ

