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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 18η Νοεμβρίοσ 2020, εκέξα Σεηάρηη θαη ώρα 11:30,
κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό
41/13-11-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής
Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (19) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3]
Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 4] Ηνπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5]
Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 7]
Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό
κέινο θαη 9] Αζαλάζηνο Γνύξνο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Ο θ. Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε
θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 9νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο
828/2020).
Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο,
Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο θαη Πέηξνο
Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, 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 09-11-2020 πξαθηηθνύ ηνπ αξκόδηνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ ηεο
Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ θαη θαηαθύξσζε
ηνπ πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ, γηα ηελ «Πξνκήζεηα κεηαιιηθώλ πιαηζίσλ γηα θάιπςε,
πξνζηαζία θαη νξηνζέηεζε θάδσλ απνξξηκκάησλ», κε ζπλνιηθό πξνζθεξόκελν πνζό
28.365,00 € (ζπκπ/λνπ ΦΠΑ 24%)», (ζρεηηθό ην αξηζ. 16042/13-11-2020 δηαβηβαζηηθό
ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 15962/12-11-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ
Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ Έξγσλ Πξαζίλνπ,
Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ – Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Σκήκα Πξνκεζεηώλ θαη Γεκνπξαζηώλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – Δληαύζα - ΘΔΜΑ:΄΄1. Έγθξηζε ηνπ από 09-11-2020
πξαθηηθνύ ηνπ αξκόδηνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο,
Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ θαη σο εθ ηνύηνπ θαηαθύξσζε ηνπ
πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ, γηα ηελ «Πξνκήζεηα κεηαιιηθώλ πιαηζίσλ γηα θάιπςε,
πξνζηαζία θαη νξηνζέηεζε θάδσλ απνξξηκκάησλ» κε ζπλνιηθό πξνζθεξόκελν
πνζό28.365,00 € (ζπκπ/λνπ ΦΠΑ 24%)΄΄ - ύκθσλα κε: - 1) ην άξζξν 72 παξ. 1δ ηνπ
Ν.3852/2010 όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/2019
(ΦΔΚ134 Α΄/09-08-2019) θαη όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ Ν.4625/19,
κε ην άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ Ν.4674/20 θαη ην άξζξν 40 παξ. 1 πεξ. ζη. ηνπ λ. 4735/12-102020 - 2) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Ν. 4412/2016 - 3) ηνπο όξνπο ηεο αξηζ. 8/2020
κειέηε ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ - 4) ην
πξσηνγελέο αίηεκα κε ΑΓΑΜ: 20REQ006927800 θαη ην αξηζ.8050-26/06/20
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ηεθκεξησκέλν αίηεκα - 5) ηελ αξηζ. 8.050/02-07-2020 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε
α) Β/1.374 ΑΓΑ:ΧΜΖΚΧΞΗ-ΞΟ6 πνζνύ 24.800,00 € (ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α. 24%) πνπ
βαξύλεη ηνλ Κ.Α.Δ. 20-6265.00104 θαη β) Β/1.373 ΑΓΑ:ΧΥ7ΠΧΞΗ-ΤΛΓ πνζνύ
7.998,00€ (ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α. 24% ) πνπ βαξύλεη ηνλ Κ.Α.Δ. 20-6662.00106 ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 (ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΟΗ ΠΟΡΟΗ) - 6) ην
εγθεθξηκέλν αίηεκα κε ΑΓΑΜ:20REQ006956810 - 7) ηελ αξηζ. 526/01-09-2020
(ΑΓΑ:6Σ0ΟΧΞΗ-3Γ6) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο κειέηεο ηνπ ζπλνπηηθνύ
δηαγσληζκνύ γηα ηελ ελ ιόγσ πξνκήζεηαο - 8) ηελ αξηζ.4957/11-09-2020 Πεξίιεςε
Γηαθήξπμεο ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ, ε νπνία αλαξηήζεθε ζην ΚΖΜΓΖ
(20PROC007299924), ηε Γηαύγεηα (ΑΓΑ:6ΦΝΛΧΞΗ-9ΜΛ), ζηνλ Δζληθό ηύπν θαη ζην
portal ηνπ Γήκνπ - 9) ηελ ππ’ αξηζ. 12556/18-09-2020 πξόζθιεζε ησλ κειώλ ηεο
Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ & Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ ηεο Γ/λζεο
Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ - 10) ηνπο έληππνπο
θάθεινπο πνπ θαηαηέζεθαλ ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνύ θαη ζην πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ,
εκπξόζεζκα, ησλ θάησζη νηθνλνκηθώλ θνξέσλ: - α. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Θ. ΜΠΑΕΗΟ &
ΤΗΟΗ Ο.Δ. θαηάζεζε θαθέινπ πξνζθνξάο ζηελ επηηξνπή Γηαγσληζκνύ 28-09-2020 θαη
ώξα 10:55π.κ. - β. Β.Δ.Δ.Μ./ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΜΠΟΡΗΑ
ΜΔΣΑΛΛΧΝ/ΗΧΖΦΗΓΖ ΓΖΜ. ΘΔΟΦΑΝΖ κε Αξ. Πξση. θαθέινπ πξνζθνξάο:
44229/28-09-2020 θαη ώξα 10:49π.κ. - 11) ην από 05/10/2020 Πξαθηηθό ηνπ αξκνδίνπ
γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ, ην νπνίν αθνξά θαη ζηα δύν (2) ζηάδηα ηεο δηαγσληζηηθήο
δηαδηθαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα: ζην 1o ζηάδην (Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-Σερληθή
πξνζθνξά) γίλνληαη δεθηνί νη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο σο αθνινύζσο 1 ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Θ. ΜΠΑΕΗΟ & ΤΗΟΗ Ο.Δ. κόλν γηα ην ηκήκα 2 ηεο πξνκήζεηαο ιόγσ κε
νξζήο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθνύ ζπκκεηνρήο γηα ην ηκήκα 1 ηεο πξνκήζεηαο
2 Β.Δ.Δ.Μ. / ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΜΔΣΑΛΛΧΝ /
ΗΧΖΦΗΓΖ ΓΖΜ. ΘΔΟΦΑΝΖ γηα ηα ηκήκαηα 1 θαη 2 ηεο πξνκήζεηαο

-ζην 2ν ζηάδην «Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο» αλαδεηθλύεηαη πξνζσξηλόο κεηνδόηεο ν
νηθνλνκηθόο
θνξέαο
Β.Δ.Δ.Μ./ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ
ΔΜΠΟΡΗΑ
ΜΔΣΑΛΛΧΝ/ΗΧΖΦΗΓΖ ΓΖΜ. ΘΔΟΦΑΝΖ θαη ζηα δύν (2) ηκήκαηα ηεο ελ ιόγσ
πξνκήζεηαο δηόηη πξνζέθεξε ηελ ρακειόηεξε ηηκή - 12) ηελ ππ’ αξηζ. 702/13-10-2020
Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ην από 05/10/2020
Πξαθηηθό ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ θαη αλαδεηθλύεηαη ν πξνζσξηλόο
αλάδνρνο ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο - 13) ηελ αξηζ. 14864/22-10-2020 πξόζθιεζε ζηνλ
πξνζσξηλό αλάδνρν γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο - 14) ην από 0911-2020 Πξαθηηθό ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ
δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - Παξαθαινύκε όπσο: - Α)
εγθξίλεηε ην από 09/11/2020 πξαθηηθό ηνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο
Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ θαη σο εθ ηνύηνπ
θαηαθπξώζεηε ηνλ ζπλνπηηθό δηαγσληζκό πνπ αθνξά ζηελ «Πξνκήζεηα κεηαιιηθώλ
πιαηζίσλ γηα θάιπςε, πξνζηαζία θαη νξηνζέηεζε θάδσλ απνξξηκκάησλ» ζηνλ νξηζηηθό
αλάδνρν«
Β.Δ.Δ.Μ./ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ
ΔΜΠΟΡΗΑ
ΜΔΣΑΛΛΧΝ/ΗΧΖΦΗΓΖ ΓΖΜ. ΘΔΟΦΑΝΖ» θαη γηα ηα δύν ηκήκαηα: ΣΜΖΜΑ 1:
«Πξνκήζεηα θαηάιιειεο θαηαζθεπήο γηα ηελ πξνζηαζία – θάιπςε θάδσλ απνξξηκκάησλ»
θαη ΣΜΖΜΑ 2: «Πξνκήζεηα κεηαιιηθώλ πιαηζίσλ νξηνζέηεζεο θάδσλ», σο αθνινύζσο: ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΜΔΣΑΛΛΧΝ / ΗΧΖΦΗΓΖ ΓΖΜ. ΘΔΟΦΑΝΖ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
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Α/
Α

ΚΧΓΗΚΟ

ΔΗΓΟ ΠΡΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

C.P.V.

Μ.Μ.

ΠΟ/
ΣΑ

44316510-6

Σξέρσλ
κέηξν

250

ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΑ

ΓΑΠΑΝΖ

Σκήκα 1
1

Α/
Α

206265.00104

ΚΧΓΗΚΟ

Πξνκήζεηα θαηάιιειεο θαηαζθεπήο γηα
ηελ πξνζηαζία - θάιπςε θάδσλ
απνξξηκκάησλ - ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ

ΔΗΓΟ ΠΡΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

70,00 €

17.500,00 €

ύλνιν
Φ.Π.Α. 24%

17.500,00 €
4.200,00 €

ύλνιν Σκήκαηνο 1

21.700,00 €

C.P.V.

Μ.Μ.

ΠΟ/
ΣΑ

44316510-6

ΣΔΜ

430

ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΑ

ΓΑΠΑΝΖ

Σκήκα 2
1

206662.00106

Πξνκήζεηα κεηαιιηθώλ πιαηζίσλ
νξηνζέηεζεο θάδσλ

12,50 €

5.375,00 €

ύλνιν
Φ.Π.Α. 24%
ύλνιν Σκήκαηνο 2

5.375,00 €
1.290,00 €
6.665,00 €

-γηαηί ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο πνπ θαηέζεζε είλαη πιήξε, επηθαηξνπνηεκέλα θαη
ζύκθσλα κε ηα όζα πξνβιέπνληαη ζην Άξζξν 2.2.9.2 «Απνδεηθηηθά κέζα» ηεο
Γηαθήξπμεο, έλαληη ζπλνιηθνύ πξνζθεξόκελνπ πνζνύ 28.365,00 € (ζπκπ/λνπ ΦΠΑ 24%).
- 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, ηνλ αξκόδην εηζεγεηήΑληηδήκαξρν, έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζή ηνπ θαη ην από 9-11-2020 πξαθηηθό ηνπ
αξκόδηνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα κεηαιιηθώλ πιαηζίσλ γηα θάιπςε,
πξνζηαζία θαη νξηνζέηεζε θάδσλ απνξξηκκάησλ»,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Λακβάλνληαο ππόςε:
Σνπο όξνπο ηεο αξηζ. 8/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη
Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ
Σν πξσηνγελέο αίηεκα κε ΑΓΑΜ: 20REQ006927800 θαη ην αξηζ.8050-26/06/20
ηεθκεξησκέλν αίηεκα
Σελ αξηζ. 8.050/02-07-2020 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε α) Β/1.374
ΑΓΑ:ΧΜΖΚΧΞΗ-ΞΟ6 πνζνύ 24.800,00 € (ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α. 24%) πνπ βαξύλεη
ηνλ Κ.Α.Δ. 20-6265.00104 θαη β) Β/1.373 ΑΓΑ:ΧΥ7ΠΧΞΗ-ΤΛΓ πνζνύ 7.998,00 €
(ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α. 24%) πνπ βαξύλεη ηνλ Κ.Α.Δ. 20-6662.00106 ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 (ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΟΗ ΠΟΡΟΗ)
Σν εγθεθξηκέλν αίηεκα κε ΑΓΑΜ:20REQ006956810
Σελ αξηζ. 526/01-09-2020 (ΑΓΑ:6Σ0ΟΧΞΗ-3Γ6) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζηεθαλ νη
όξνη ηεο κειέηεο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ ελ ιόγσ πξνκήζεηαο
Σελ αξηζ. 4957/11-09-2020 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ, ε
νπνία αλαξηήζεθε ζην ΚΖΜΓΖ (20PROC007299924), ηε Γηαύγεηα
(ΑΓΑ:6ΦΝΛΧΞΗ-9ΜΛ), ζηνλ Δζληθό ηύπν θαη ζην portal ηνπ Γήκνπ
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7. Σελ ππ’ αξηζ. 12556/18-09-2020 πξόζθιεζε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο
Γηαγσληζκνύ & Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο,
Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ
8. Σνπο έληππνπο θάθεινπο πνπ θαηαηέζεθαλ ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνύ θαη ζην
πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ, εκπξόζεζκα, ησλ θάησζη νηθνλνκηθώλ θνξέσλ:
α. ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Θ. ΜΠΑΕΗΟ & ΤΗΟΗ Ο.Δ. θαηάζεζε θαθέινπ πξνζθνξάο
ζηελ επηηξνπή Γηαγσληζκνύ 28-09-2020 θαη ώξα 10:55π.κ.
β.
Β.Δ.Δ.Μ./ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ
ΔΜΠΟΡΗΑ
ΜΔΣΑΛΛΩΝ/ΗΩΖΦΗΓΖ ΓΖΜ. ΘΔΟΦΑΝΖ κε Αξ. Πξση. θαθέινπ
πξνζθνξάο: 44229/28-09-2020 θαη ώξα 10:49π.κ.
9. Σν από 05/10/2020 Πξαθηηθό ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ, ην νπνίν
αθνξά θαη ζηα δύν (2) ζηάδηα ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα:
ζην 1ν ζηάδην (Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά) γίλνληαη δεθηνί νη
ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο σο αθνινύζσο
1 ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Θ. ΜΠΑΕΗΟ & ΤΗΟΗ Ο.Δ. κόλν γηα ην ηκήκα 2 ηεο πξνκήζεηαο ιόγσ
κε νξζήο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθνύ ζπκκεηνρήο γηα ην ηκήκα 1 ηεο πξνκήζεηαο
2 Β.Δ.Δ.Μ. / ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΜΔΣΑΛΛΩΝ /
ΗΩΖΦΗΓΖ ΓΖΜ. ΘΔΟΦΑΝΖ γηα ηα ηκήκαηα 1 θαη 2 ηεο πξνκήζεηαο

ζην 2ν ζηάδην «Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο» αλαδεηθλύεηαη πξνζσξηλόο κεηνδόηεο ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο Β.Δ.Δ.Μ./ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΜΠΟΡΗΑ
ΜΔΣΑΛΛΩΝ/ΗΩΖΦΗΓΖ ΓΖΜ. ΘΔΟΦΑΝΖ θαη ζηα δύν (2) ηκήκαηα ηεο
ελ ιόγσ πξνκήζεηαο δηόηη πξνζέθεξε ηελ ρακειόηεξε ηηκή
10. Σελ ππ’ αξηζ. 702/13-10-2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία
εγκρίνεηαι ην από 05/10/2020 Πξαθηηθό ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ θαη
αναδεικνύεηαι ν πξνζσξηλόο αλάδνρνο ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο
11. Σελ αξηζ. 14864/22-10-2020 πξόζθιεζε ζηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν γηα ηελ ππνβνιή
ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο
12. Σν από 09-11-2020 Πξαθηηθό ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ πνπ αθνξά
ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ
θαη ζύκθσλα κε:
1. Σν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άξζξν 40 παξ.1)
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Ν. 4412/2016
Δγκρίνει ην από 09-11-2020 πξαθηηθό ηνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο
Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ θαη σο εθ ηνύηνπ
καηακσρώνει ην ζπλνπηηθό δηαγσληζκό πνπ αθνξά ζηελ «Προμήθεια μεηαλλικών
πλαιζίφν για κάλσυη, προζηαζία και οριοθέηηζη κάδφν απορριμμάηφν», ζηνλ
νξηζηηθό αλάδνρν «Β.Δ.Δ.Μ./ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΜΠΟΡΗΑ
ΜΔΣΑΛΛΩΝ/ΗΩΖΦΗΓΖ ΓΖΜ. ΘΔΟΦΑΝΖ» θαη γηα ηα δύν ηκήκαηα: ΣΜΖΜΑ
1: «Πξνκήζεηα θαηάιιειεο θαηαζθεπήο γηα ηελ πξνζηαζία – θάιπςε θάδσλ
απνξξηκκάησλ» θαη ΣΜΖΜΑ 2: «Πξνκήζεηα κεηαιιηθώλ πιαηζίσλ νξηνζέηεζεο θάδσλ»,
έλαληη ζπλνιηθνύ πξνζθεξόκελνπ πνζνύ 28.365,00 € (ζσμπ/νοσ ΦΠΑ 24%), σο
αθνινύζσο:
ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΜΔΣΑΛΛΩΝ / ΗΩΖΦΗΓΖ ΓΖΜ. ΘΔΟΦΑΝΖ
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ΑΔΑ: 9ΠΨΒΩΞΙ-ΘΗΓ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
Α/
Α

ΚΩΓΗΚΟ

ΔΗΓΟ ΠΡΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

C.P.V.

Μ.Μ.

ΠΟ
/ΣΑ

44316510-6

Σξέρσλ
κέηξν

250

ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΑ

ΓΑΠΑΝΖ

Σμήμα 1
1

Α/
Α

206265.00104

ΚΩΓΗΚΟ

Πξνκήζεηα θαηάιιειεο θαηαζθεπήο γηα
ηελ πξνζηαζία - θάιπςε θάδσλ
απνξξηκκάησλ - ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ

ΔΗΓΟ ΠΡΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

70,00 €

17.500,00 €

ύνολο
Φ.Π.Α. 24%

17.500,00 €
4.200,00 €

ύνολο Σμήμαηος 1

21.700,00 €

C.P.V.

Μ.Μ.

ΠΟ
/ΣΑ

44316510-6

ΣΔΜ

430

ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΑ

ΓΑΠΑΝΖ

Σμήμα 2
1

206662.00106

Πξνκήζεηα κεηαιιηθώλ πιαηζίσλ
νξηνζέηεζεο θάδσλ

12,50 €

5.375,00 €

ύνολο
Φ.Π.Α. 24%
ύνολο Σμήμαηος 2

5.375,00 €
1.290,00 €
6.665,00 €

γηαηί ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο πνπ θαηέζεζε είλαη πιήξε, επηθαηξνπνηεκέλα
θαη ζύκθσλα κε ηα όζα πξνβιέπνληαη ζην Άξζξν 2.2.9.2 «Απνδεηθηηθά κέζα» ηεο
Γηαθήξπμεο.
Ο Πρόεδρος
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα σμμεηέτονηα Μέλη
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
ΥΡΖΣΟ ΚΟΡΓΑ
ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ
ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΟΤΡΟ
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