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ηελ Πάηξα θαη ζηελ αίθοσζα ηης Οικονομικής Δπιηροπής (κηίριο Λαδόποσλοσ),
ζήκεξα, ηην 14η Ηοσλίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 12:00, κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε
ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 25/10-7-2020,
πξαγκαηνπνηήζεθε δια ζώζης ζσνεδρίαζη, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020
εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (11) ζέκαηα ηεο
εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5]
Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 6] Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο θαη 7]
Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο.
Η θα Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 422/2020).
Ο θ. Νηθόιανο Θενδσξόπνπινο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε
θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο
424/2020).
Οη θ.θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο θαη Μαξία Φηινπνύινπ –
ηαθηηθά κέιε δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (6) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,
«Έγθξηζε ηνπ από 30/6/2020 πξαθηηθνύ ηνπ Γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ ηεο Γ/λζεο
Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ, Σκήκα ρεδηαζκνύ
Μειεηώλ θαη Διέγρνπ θαη αλάδεημε πξνζσξηλώλ αλαδόρσλ γηα ην ζπλνπηηθό δηαγσληζκό
κεηθηήο δεκόζηαο ζύκβαζεο κε ζέκα: «1. Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ γηα επηζθεπή θαη
ζπληήξεζε θάδσλ θαη 2. Τπεξεζία θαη επηζθεπή ηξνρήιαησλ κεηαιιηθώλ θάδσλ
απνξξηκκάησλ»,
ζπλνιηθνύ
ελδεηθηηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ
49.339,48
επξώ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%»», (ζρεηηθό ην αξηζ. 8603/6-7-2020 δηαβηβαζηηθό
ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 8388/1-7-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ
Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ Έξγσλ Πξαζίλνπ,
Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ - Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ
Τπεξεζηώλ – Σκήκα Πξνκεζεηώλ θαη Γεκνπξαζηώλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ
θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε πξαθηηθώλ ηνπ Γλσκνδνηηθνύ
νξγάλνπ ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ,
Σκήκα ρεδηαζκνύ Μειεηώλ θαη Διέγρνπ θαη αλάδεημε πξνζσξηλώλ αλαδόρσλ γηα ην
ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ κεηθηήο δεκόζηαο ζύκβαζεο κε ζέκα: «1. Πξνκήζεηα
αληαιιαθηηθώλ γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε θάδσλ θαη 2. Τπεξεζία πληήξεζεο θαη
επηζθεπήο ηξνρήιαησλ κεηαιιηθώλ θάδσλ απνξξηκκάησλ», CPV: 34913000-0, 500000005, ζπλνιηθνύ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 49.339,48 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
Φ.Π.Α.24%΄΄ - Έρνληαο ππόςε: -*ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε
ην άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/19 (ΦΔΚ 134 Α΄/9-08-2019) -*όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν
14 παξ. 1 ηνπ Ν.4625/19 -*Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 -*Σελ αξηζ. 4/2020 Μειέηε ηεο
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Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ, Σκήκα
ρεδηαζκνύ Μειεηώλ θαη Διέγρνπ γηα ηελ«1. Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ γηα επηζθεπή θαη
ζπληήξεζε θάδσλ θαη 2. Τπεξεζία πληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηξνρήιαησλ κεηαιιηθώλ
θάδσλ απνξξηκκάησλ» πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 49.339,48 επξώ ζπκ/λνπ ηνπ Φ.Π.Α -*ηo
ππ’ αξηζ. 20REQ006629952
Πξσηνγελέο Αίηεκα, -*ην ππ’αξηζ.4870/29-04-2020
Tεθκεξησκέλν αίηεκα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, -*ηηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνπο νηθείνπο
ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ σο εμήο: - Δγθεθξηκέλν Αίηεκα κε ΑΓΑΜ: 20REQ006671208 ΟΜΑΓΑ 1 - Κ.Α.20-6672.01102 ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ πνζνύ 24.552,00 € κε
ΑΑΤ: Αξηζ.Β/1000 (ΑΓΑ: 6ΘΞΤΧΞΙ-ΔΣΤ) - ΟΜΑΓΑ 2 - Κ.Α.20-6265.00101
ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ πνζνύ24.787,48€ ΑΑΤ:Αξηζ.Β/1001 (ΑΓΑ: ΧΘ6ΠΧΞΙΚΧΠ) -*ηελ αξηζ.354/11-06-2020 (ΑΓΑ: ΧΓ5ΥΧΞΙ-962) απόθαζε Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο γηα έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, θαζνξηζκόο, θαηάξηηζε θαη ζύληαμε ησλ
όξσλ ηνπ πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ «1.Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ γηα επηζθεπή
θαη ζπληήξεζε θάδσλ & 2. Τπεξεζία πληήξεζε θαη επηζθεπή ηξνρήιαησλ κεηαιιηθώλ
θάδσλ απνξξηκκάησλ» -*ηελ ππ’ αξηζ. 23783/17-06-2020 κε ΑΓΑ : Χ07ΜΧΞΙ-3ΞΠ θαη
ΑΓΑM: 20PROC006877488/17-06-2020 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο ηνπ Σκήκαηνο
Πξνκεζεηώλ θαη Γεκνπξαζηώλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ γηα ηελ ελ ιόγσ
πξνκήζεηα -*ηελ από 18-06-2020 δεκνζίεπζε, ζηελ εθεκεξίδα Πεινπόλλεζνο θαη ζην
portal ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. -*ηηο από 29,30-06-2020 εκπξόζεζκεο ππνβιεζείζεο
πξνζθνξέο επί απνδείμεη σο αθνινύζσο: Α/Α
1
2

Δπσλπκία πξνκεζεπηή

ΟΜΑΓΑ ΤΜΒΑΗ

ΥΡΙΣΑΚΗ ΥΡΗΣΟ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟΤ 26503/296-2020
Β.Δ.Δ.Μ./ΒΙΟΣΔΥΝΙΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ
ΔΜΠΟΡΙΑ ΜΔΣΑΛΛΧΝ / ΙΧΗΦΙΓΗ ΓΗΜ.
ΘΔΟΦΑΝΗ 26848/30-06-2020

ΟΜΑΓΑ 1 : «Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ γηα
επηζθεπή θαη ζπληήξεζε θάδσλ»
ΟΜΑΓΑ 2 : «Τπεξεζία πληήξεζεο θαη
επηζθεπήο ηξνρήιαησλ κεηαιιηθώλ θάδσλ
απνξξηκκάησλ»

-*ην από 30-06-2020 πξαθηηθό απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ κε ην νπνίν
πξνηείλεηαη ε αλάδεημε σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ΥΡΙΣΑΚΗ
ΥΡΗΣΟ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟΤ γηα ηελ ΟΜΑΓΑ – ηκήκα 1: «Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ
γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε θάδσλ», θαζώο θαη ηελ αλάδεημε σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ
ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα Β.Δ.Δ.Μ./ΒΙΟΣΔΥΝΙΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΔΜΠΟΡΙΑ
ΜΔΣΑΛΛΧΝ/ΙΧΗΦΙΓΗ ΓΗΜ. ΘΔΟΦΑΝΗ γηα ηελ ΟΜΑΓΑ – ηκήκα 2: «Τπεξεζία
πληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηξνρήιαησλ κεηαιιηθώλ θάδσλ απνξξηκκάησλ», θαζώο νη
πξνζθνξέο ηνπο είλαη πιήξεηο, ζύκθσλεο κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηεο Μειέηεο, εληόο ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ θαη νηθνλνκηθά
ζπκθέξνπζεο - Παξαθαινύκε όπσο: -*Δγθξίλεηε ην από 30/06/2020 πξαθηηθό ηνπ
Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ
Δμνπιηζκνύ, Σκήκα ρεδηαζκνύ Μειεηώλ θαη Διέγρνπ -*Απνθαζίζεηε ηελ αλάδεημε
πξνζσξηλώλ αλαδόρσλ όπσο απνηππώλεηαη αθνινύζσο: *-Γηα ηελ ΟΜΑΓΑ – ηκήκα 1:
«Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε θάδσλ», ηελ αλάδεημε ηνπ
νηθνλνκηθνύ θνξέα: ΥΡΙΣΑΚΗ ΥΡΗΣΟ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟΤ, σο πξνζσξηλνύ
αλαδόρνπ, γηαηί ε πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξεο, ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο
θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή, (23.746,00 €,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%)θξίλνληαο όηη ε πξνζθνξά ηνπ είλαη ζύκθσλε κε
ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ.4/2020 Μειέηεο, εληόο ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ
θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα σο αθνινύζσο: ΟΜΑΓΑ 1 : «Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε θάδσλ» / CPV: 34913000-0
ΥΡΙΣΑΚΗ ΥΡΗΣΟ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟΤ

2

ΑΔΑ: 672ΝΩΞΙ-Α4Ν

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ

Α/Α

ΔΙΓΟ

ΣΔΜΑΥΙ
Α

ΠΡΟ/ΝΗ ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΟ
€ / ΣΔΜ

ΓΑΠΑΝΗ
(€)

1

Πιαζηηθό ζθέπαζηξν 1.100 – 1.300 ιίηξσλ λένπ
ηύπνπ SPIDER κνλνύ ή δηπινύ ηνηρώκαηνο

350

49,00

17.150,00

2

Κνλζόια πείξνπ αλάξηεζεο γηα θάδν 1.100-1.300
ιίηξσλ, αξηζηεξή

100

5,50

550,00

3

Κνλζόια πείξνπ αλάξηεζεο γηα θάδν 1.100-1.300
ιίηξσλ, δεμηά

100

5,50

550,00

4

εη πνδνκνρινύ γηα θάδν 1.100 ιίηξσλ, λένπ
ηύπνπ

50

18,00

900,00

ύλνιν
Φ. Π. Α. 24%
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

19.150,00
4.596
23.746,00

-Γηα ηελ ΟΜΑΓΑ – ηκήκα 2: «Τπεξεζία πληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηξνρήιαησλ
κεηαιιηθώλ θάδσλ απνξξηκκάησλ», ηελ αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα:
Β.Δ.Δ.Μ./ΒΙΟΣΔΥΝΙΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΜΔΣΑΛΛΧΝ/ΙΧΗΦΙΓΗ
ΓΗΜ. ΘΔΟΦΑΝΗ, σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ, γηαηί ε πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξεο,
ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξνζθέξεη ηε
ρακειόηεξε ηηκή, (22.778,80 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%), θξίλνληαο όηη ε
πξνζθνξά ηνπ είλαη ζύκθσλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 4/2020 Μειέηεο,
εληόο ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα σο αθνινύζσο: ΟΜΑΓΑ 2 : «Τπεξεζία πληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηξνρήιαησλ κεηαιιηθώλ θάδσλ απνξξηκκάησλ» /
CPV: 50000000-5
Β.Δ.Δ.Μ./ΒΙΟΣΔΥΝΙΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΜΔΣΑΛΛΧΝ / ΙΧΗΦΙΓΗ ΓΗΜ. ΘΔΟΦΑΝΗ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
Α/Α

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΧΝ

ΠΟΟΣΗΣΑ
ΚΑΓΧΝ
ΣΔΜΑΥΙΑ

ΠΡΟ/ΝΗ ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΟ
€ / ΣΔΜ

ΓΑΠΑΝΗ
(€)

1

πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαιιηθνύ θάδνπ
απνξξηκκάησλ, ρσξεηηθόηεηαο 1100-1300 ιίηξσλ

167

110,00

18.370,00
ύλνιν

18.370,00

Φ. Π. Α. 24%

4.408,80

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

22.778,80

- Ο Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ Έξγσλ
Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ, θ. Νηθόιανο
Αζπξάγθαζνο».Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ
αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ην από 30-6-2020 πξαθηηθό ηνπ αξκόδηνπ
Γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ γηα ηελ «1. Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ γηα επηζθεπή θαη
3
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ζπληήξεζε θάδσλ θαη 2. Τπεξεζία θαη επηζθεπή ηξνρήιαησλ κεηαιιηθώλ θάδσλ
απνξξηκκάησλ», ,
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
ύκθσλα κε:
1. Σν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/10 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ
Ν.4674/2020)
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
Α/Α
1
2

θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
Σελ αξηζ. 4/2020 Μειέηε ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη
Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ, Σκήκα ρεδηαζκνύ Μειεηώλ θαη Διέγρνπ γηα ηελ «1.
Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε θάδσλ θαη 2. Τπεξεζία
πληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηξνρήιαησλ κεηαιιηθώλ θάδσλ απνξξηκκάησλ»
πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 49.339,48 €, ζπκ/λνπ ηνπ Φ.Π.Α.
Σo ππ’ αξηζ. 20REQ006629952 Πξσηνγελέο Αίηεκα
Σν ππ’ αξηζ. 4870/29-04-2020 Tεθκεξησκέλν αίηεκα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ
Σηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνπο νηθείνπο ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ σο εμήο:
Δγθεθξηκέλν Αίηεκα κε ΑΓΑΜ: 20REQ006671208
ΟΜΑΓΑ 1
Κ.Α.20-6672.01102 ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ πνζνύ 24.552,00 € κε ΑΑΤ:
Αξηζ.Β/1000 (ΑΓΑ: 6ΘΞΤΧΞΙ-ΔΣΤ)
ΟΜΑΓΑ 2
Κ.Α.20-6265.00101
ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ
πνζνύ
24.787,48€
ΑΑΤ:Αξηζ.Β/1001 (ΑΓΑ: ΧΘ6ΠΧΞΙ-ΚΧΠ)
Σελ αξηζ. 354/11-06-2020 (ΑΓΑ: ΧΓ5ΥΧΞΙ-962) απόθαζε Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο γηα έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, θαζνξηζκό, θαηάξηηζε θαη
ζύληαμε ησλ όξσλ ηνπ πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ «1. Πξνκήζεηα
αληαιιαθηηθώλ γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε θάδσλ & 2. Τπεξεζία πληήξεζε θαη
επηζθεπή ηξνρήιαησλ κεηαιιηθώλ θάδσλ απνξξηκκάησλ»
Σελ ππ’ αξηζ. 23783/17-06-2020 κε ΑΓΑ: Χ07ΜΧΞΙ-3ΞΠ θαη ΑΓΑM:
20PROC006877488/17-06-2020 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηώλ
θαη Γεκνπξαζηώλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ γηα ηελ ελ ιόγσ πξνκήζεηα
Σελ από 18-06-2020 δεκνζίεπζε, ζηελ εθεκεξίδα Πεινπόλλεζνο θαη ζην portal
ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ
Σηο από 29,30-06-2020 εκπξόζεζκεο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο επί απνδείμεη σο
αθνινύζσο:
Δπσλπκία πξνκεζεπηή

ΟΜΑΓΑ ΤΜΒΑΗ

ΥΡΙΣΑΚΗ ΥΡΗΣΟ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟΤ 26503/296-2020
Β.Δ.Δ.Μ./ΒΙΟΣΔΥΝΙΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ
ΔΜΠΟΡΙΑ ΜΔΣΑΛΛΧΝ / ΙΧΗΦΙΓΗ ΓΗΜ.
ΘΔΟΦΑΝΗ 26848/30-06-2020

ΟΜΑΓΑ 1 : «Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ γηα
επηζθεπή θαη ζπληήξεζε θάδσλ»
ΟΜΑΓΑ 2 : «Τπεξεζία πληήξεζεο θαη
επηζθεπήο ηξνρήιαησλ κεηαιιηθώλ θάδσλ
απνξξηκκάησλ»

9. Σν από 30-06-2020 πξαθηηθό απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ κε ην
νπνίν πξνηείλεηαη ε αλάδεημε σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα
ΥΡΙΣΑΚΗ ΥΡΗΣΟ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟΤ γηα ηελ ΟΜΑΓΑ – ηκήκα 1:
«Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε θάδσλ», θαζώο θαη ηελ
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αλάδεημε σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα Β.Δ.Δ.Μ./ΒΙΟΣΔΥΝΙΑ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΜΔΣΑΛΛΧΝ/ΙΧΗΦΙΓΗ ΓΗΜ. ΘΔΟΦΑΝΗ
γηα ηελ ΟΜΑΓΑ – ηκήκα 2: «Τπεξεζία πληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηξνρήιαησλ
κεηαιιηθώλ θάδσλ απνξξηκκάησλ», θαζώο νη πξνζθνξέο ηνπο είλαη πιήξεηο,
ζύκθσλεο κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Μειέηεο,
εληόο ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζεο
Δγκρίνει ην από 30-06-2020 πξαθηηθό ηνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο
Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ θαη σο εθ ηνύηνπ
προζωρινοί ανάδοτοι γηα ηελ «1. Προμήθεια ανηαλλακηικών για επιζκεσή και
ζσνηήρηζη κάδων και 2. Τπηρεζία και επιζκεσή ηροτήλαηων μεηαλλικών κάδων
απορριμμάηων», αναδεικνύονηαι νη θάησζη νηθνλνκηθνί θνξείο:
1)
Γηα ηελ ΟΜΑΓΑ – ημήμα 1: «Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ γηα επηζθεπή θαη
ζπληήξεζε θάδσλ», ν νηθνλνκηθόο θνξέαο: ΥΡΗΣΑΚΖ ΥΡΖΣΟ ΣΟΤ
ΓΔΧΡΓΗΟΤ, γηαηί ε πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξεο, ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο
θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 4/2020 Μειέηε, εληόο ελδεηθηηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ θαη πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή (23.746,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ Φ.Π.Α. 24%) σο αθνινύζσο:
ΟΜΑΓΑ 1 : «Προμήθεια ανηαλλακηικών για επιζκεσή και ζσνηήρηζη κάδων»/CPV: 34913000-0
ΥΡΗΣΑΚΖ ΥΡΖΣΟ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ

Α/Α

ΔΗΓΟ

ΣΔΜΑΥΗΑ

ΠΡΟ/ΝΖ
ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΟ
€ / ΣΔΜ

ΓΑΠΑΝΖ
(€)

1

Πιαζηηθό ζθέπαζηξν 1.100 – 1.300 ιίηξσλ λένπ
ηύπνπ SPIDER κνλνύ ή δηπινύ ηνηρώκαηνο

350

49,00

17.150,00

2

Κνλζόια πείξνπ αλάξηεζεο γηα θάδν 1.100-1.300
ιίηξσλ, αξηζηεξή

100

5,50

550,00

3

Κνλζόια πείξνπ αλάξηεζεο γηα θάδν 1.100-1.300
ιίηξσλ, δεμηά

100

5,50

550,00

4

εη πνδνκνρινύ γηα θάδν 1.100 ιίηξσλ, λένπ
ηύπνπ

50

18,00

900,00

ύνολο
Φ. Π. Α. 24%
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ

19.150,00
4.596
23.746,00

2)
Γηα ηελ ΟΜΑΓΑ – ημήμα 2: «Τπεξεζία πληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηξνρήιαησλ
κεηαιιηθώλ θάδσλ απνξξηκκάησλ», o νηθνλνκηθόο θνξέαο: Β.Δ.Δ.Μ./ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΜΔΣΑΛΛΧΝ/ΗΧΖΦΗΓΖ ΓΖΜ. ΘΔΟΦΑΝΖ,
γηαηί ε πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξεο, ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 4/2020 Μειέηε, εληόο ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ θαη
5

ΑΔΑ: 672ΝΩΞΙ-Α4Ν

πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή (22.778,80 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%), σο
αθνινύζσο:
ΟΜΑΓΑ 2 : «Τπηρεζία σνηήρηζης και επιζκεσής ηροτήλαηων μεηαλλικών κάδων απορριμμάηων» /CPV:
50000000-5
Β.Δ.Δ.Μ./ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΜΔΣΑΛΛΧΝ/ΗΧΖΦΗΓΖ ΓΖΜ. ΘΔΟΦΑΝΖ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
Α/Α

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ

ΠΟΟΣΖΣΑ
ΚΑΓΧΝ
ΣΔΜΑΥΗΑ

ΠΡΟ/ΝΖ ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΟ
€ / ΣΔΜ

ΓΑΠΑΝΖ
(€)

1

πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαιιηθνύ θάδνπ
απνξξηκκάησλ, ρσξεηηθόηεηαο 1100-1300 ιίηξσλ

167

110,00

18.370,00

Ο Πρόεδρος
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

ύνολο

18.370,00

Φ. Π. Α. 24%

4.408,80

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ

22.778,80

Σα Παρόνηα Μέλη
ΦΧΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ
ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΝΗΚΟΛΑΟ ΘΔΟΓΧΡΟΠΟΤΛΟ
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