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Από ηα Ξπακηικά ηηρ 50ηρ/2018 ηακηικήρ ζςνεδπίαζηρ ηηρ 9-10-2018
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ

ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΞΝΦΑΠΖΠ: 424/2018

ΘΔΚΑ: ΔΓΘΟΗΠΖ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ & ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΑΗ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΞΟΝΠΩΟΗΛΝ
ΑΛΑΓΝΣΝ ΡΝ ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΗΠ «ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΦΡΝΞΟΝΠΡΑΠΗΑ
ΡΩΛ ΓΔΛΡΟΩΛ ΡΝ ΓΖΚΝ ΚΑΠ ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ 2018». (ΑΟΗΘ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ 32593/09-08-2018).
ην Γήκν Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο, ζήκεξα 9 ηνπ κελόο Οθησβξίνπ 2018, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 13:30
ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζην γξαθείν Γεκάξρνπ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ύζηεξα από ηε κε
αξηζ. πξση: 39808/5-10-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε
λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ.6 ηνπ Ν.3852/2010.
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ελληά (9) κειώλ πξνζήιζαλ θαη ήηαλ
παξόληα ζηε ζπλεδξίαζε πέληε (5) κέιε θαη νλνκαζηηθά νη:
ΞΑΟΝΛΡΔΠ:
1) Υξήζηνο Βξεηηάθνο (Πξόεδξνο-Γήκαξρνο), 2) Διέλε Καπνπζίδνγινπ (Αληηπξόεδξνο), 3) ηπιηαλή
Μηράινγινπ (ηαθηηθό κέινο), 4) ηαπξνύια πξάθνπ (ηαθηηθό κέινο) θαη 5) ηαπξνύια Βαξιά (σο
αλαπιεξσκαηηθό κέινο ζηε ζέζε ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο Κπξηαθήο Νηέξνπ).
ΑΞΝΛΡΔΠ:
1) Άλλα Γθξόδνπ (ηαθηηθό κέινο), 2) Παλαγηώηεο Καξαγηαλλίδεο (ηαθηηθό κέινο) 3) Kσλζηαληίλνο Κνύβαξεο
(ηαθηηθό κέινο) 4) Γεώξγηνο Καιακαξάο (ηαθηηθό κέινο)
Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Γήκαξρνο - Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Υξήζηνο Βξεηηάθνο,
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
ηε ζπλέρεηα εηζεγνύκελνο ην 3o εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα αλαθέξζεθε ζην ππ΄αξηζκ. 39285/3-10-2018
έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηώλ θαη Απνζεθώλ ηεο Γηεπζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ, ην νπνίν έρεη σο
εμήο:
Παξαθαινύκε όπσο πάξεηε απόθαζε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηνπ
άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010, γηα ηα αθόινπζα:
Α)
Tελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηερληθώλ
πξνζθνξώλ θαη ηνπ Πξαθηηθνύ ειέγρνπ Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηηο
«Δξγαζίεο γηα ηελ θπηνπξνζηαζία ησλ δέληξσλ ηνπ δήκνπ καο γηα ην έηνο 2018». (Αξηζ. Γηαθήξπμεο
32593/09-08-2018).
Β) Σελ αλάδεημε ηεο ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΔΝΝΑΣΟ ΘΔΟΦΑΝΗ σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ γηα ηηο εξγαζίεο γηα
ηελ θπηνπξνζηαζία ησλ δέληξσλ ηνπ δήκνπ καο γηα ην έηνο 2018 κε ζπλνιηθό πνζό 26.018,92 επξώ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%.
ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ
ην Κεξαηζίλη ζήκεξα ζηηο 26/09/2018 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 11:30 π.κ. ζπλήιζε ε Δπηηξνπή
Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο Γηαγσληζκνύ ηνπ άξζξνπ 221 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε
κε ηελ ππ’ αξηζκόλ 17/2018 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ απνζθξάγηζε
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θαη αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζην πιαίζην δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ κε
ηίηιν «Δπγαζίερ για ηην θςηοπποζηαζία ηων δένηπων ηος δήμος μαρ για ηο έηορ 2018» ( Απ.

διακήπςξηρ 32593/09-08-2018).

ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα αθόινπζα κέιε ηεο επηηξνπήο:
1)
Καξαδήκνο Αζαλάζηνο
2)
Υαηδεβαζίιεο Αληώληνο
3)
Καξδάζεο Ισάλλεο
ην άξζξν 2 ηεο δηαθήξπμεο αλαθέξεηαη όηη:

Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζην Γεκαξρείν Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο, Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 200,
1νο όξνθνο, ζηελ Αίζνπζα Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζηηο 24/08/2018 εκέξα Παξαζθεπή θαη ε παξαιαβή
ησλ πξνζθνξώλ ζα αξρίζεη ζηηο 11.00 π.μ θαη ζα ιήμεη ζηηο 11.30 π.μ.
Καηά ην αλσηέξσ δηάζηεκα νη ππνςήθηνη δύλαληαη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο απηνπξνζώπσο ή
κέζσ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζώπνπ ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, ε νπνία ζα ηηο
απνζθξαγίζεη. Δπίζεο, νη πξνζθνξέο κε όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία δύλαηαη λα ζηαινύλ ηαρπδξνκηθά ή κε
άιινλ ηξόπν ζην Γήκν κέρξη θαη ηελ πξνεγνπκέλε εξγάζηκε εκέξα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ώξα
14.00 κ.κ ζηε Γηεύζπλζε : Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 200, Σκήκα Πξσηνθόιινπ, Ιζόγεην , Σ. Κ. 18756.
1. Η Δπηηξνπή μεθίλεζε ζηηο 11:00 π. κ. ηελ παξαιαβή ησλ θαθέισλ πξνζθνξώλ πνπ θαηέζεζαλ νη
ελδηαθεξόκελνη.
Καηά ηελ δηάξθεηα παξαιαβήο, θαηέζεζαλ πξνζθνξέο νη αθόινπζνη πξνκεζεπηέο από εμνπζηνδνηεκέλα γηα ην
ζθνπό απηό πξόζσπα, ηα νπνία πξνζθόκηζαλ ηηο ζρεηηθέο εμνπζηνδνηήζεηο:
1.
2.
3.
4.

ΑΚΔΛΛΑΡΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ, Σ. ΓΔΩΠΟΝΟ ΔΓΔ
ΓΔΝΝΑΣΟ ΘΔΟΦΑΝΗ, ΓΔΩΠΟΝΟ ΔΡΓΟΛΗΠΣΗ ΔΓΔ
ΜΤΟΚΣΟΝΙΚΗ, ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟΤ-ΜΔΜΙ Ο.Δ
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΡΑΙΝΟΤ & ΙΑ Δ.Δ

ην πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ δελ ππνβιήζεθε θακία πξνζθνξά
Μεηά ηελ ιήμε πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ ζηηο 11:30 π.κ. , ε επηηξνπή δήισζε όηη δελ κπνξεί
λα γίλεη δεθηή θακία άιιε πξνζθνξά θαη άξρηζε ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο.
2. ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή εμέηαζε ηα εμσηεξηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξώλ (ζθξαγηζκέλνο θάθεινο θ.ι.π.).
Όιεο νη πξνζθνξέο ππνβιήζεθαλ ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, θέξνληαο ηηο ελδείμεηο πνπ απαηηνύζε ε
δηαθήξπμε ζην άξζξν 9. πγθεθξηκέλα πξνζθνξέο ππέβαιαλ νη εμήο εηαηξείεο :
A/A
1.
2.
3.
4.

Ννομαηεπώνςμο / Δπωνςμία Δηαιπείαρ
ΑΚΔΛΛΑΡΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ, Σ. ΓΔΩΠΟΝΟ ΔΓΔ
ΓΔΝΝΑΣΟ ΘΔΟΦΑΝΗ, ΓΔΩΠΟΝΟ ΔΡΓΟΛΗΠΣΗ ΔΓΔ
ΜΤΟΚΣΟΝΙΚΗ, ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟΤ-ΜΔΜΙ Ο.Δ
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΡΑΙΝΟΤ & ΙΑ Δ.Δ

3. Αθνινύζσο ε Δπηηξνπή απνζθξάγηζε ηνλ θύξην θάθειν πξνζθνξάο, ην θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ
ζπκκεηνρήο , θαζώο θαη ηνλ θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο όισλ ησλ ζπκκεηαζρόλησλ πξνθεηκέλνπ λα
είλαη δπλαηή ε πξόζβαζε θαη ν έιεγρνο ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο. Μνλνγξάθεζαλ δε από ηελ επηηξνπή όια ηα
ζπλεκκέλα ηνπο.
Καηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ Σερληθώλ Πξνζθνξώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηνλ
δηαγσληζκό, δηαπηζηώζεθε όηη νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό ππέβαιιαλ ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά
ζπκκεηνρήο, δειαδή ζπκπιεξσκέλo θαη ππνγεγξακκέλo Σ.Δ.Τ.Γ. (Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο
Γήισζεο ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4. Σνπ Ν. 4412 / 2016), ζηηο ελόηεηεο πνπ θαζνξίδνληαη από ηελ δηαθήξπμε
θαη όια ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο.:
Η ζπκκεηέρνπζα ζηνλ δηαγσληζκό εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ΑΚΔΛΛΑΡΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ, Σ.ΓΔΩΠΟΝΟ
ΔΓΔ, ππέβαιιε ζπκπιεξσκέλν Σ.Δ.Τ.Γ. θαη ηελ Σερληθή Πξνζθνξά, όπνπ θαηά ηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ ηνπ
ΣΔΤΓ ζην πεδίν <<Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα>> όπνπ ζύκθσλα κε ηελ δηαθήξπμε δεηείηαη
πηζηνπνηεηηθό γλώζεσλ νξζνινγηθήο ρξήζεο θαξκάθσλ, ην νπνίν δελ δειώζεθε.ηε ζπλέρεηα, ιόγσ
εηδηθόηεηαο (Πηπρηνύρνο Σερλνιόγνο Γεσπόλνο Θεξκνθεπηαθώλ Καιιηεξγηώλ θαη Αλζνθνκίαο) δεηήζεθε από
ηελ εηαηξεία λα θαηαζέζεη βεβαίσζε εγγξαθήο ζην κεηξών ρξεζηώλ, ε νπνία δελ εζηάιε ζηελ επηηξνπή
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δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ.
Η ζπκκεηέρνπζα ζηνλ δηαγσληζκό εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ΓΔΝΝΑΣΟ ΘΔΟΦΑΝΗ, ΓΔΩΠΟΝΟ
ΔΡΓΟΛΗΠΣΗ ΔΓΔ, ππέβαιιε ζπκπιεξσκέλν ην Σ.Δ.Τ.Γ. θαη ηελ Σερληθή Πξνζθνξά, όπνπ θαηά ηελ
δηαδηθαζία ειέγρνπ δηαπηζηώζεθε όηη πιεξεί ηεο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο.
Η ζπκκεηέρνπζα ζηνλ δηαγσληζκό εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ΜΤΟΚΣΟΝΙΚΗ, ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟΤ-ΜΔΜΙ Ο.Δ,
ππέβαιιε ζπκπιεξσκέλν Σ.Δ.Τ.Γ. θαη ηελ Σερληθή Πξνζθνξά, όπνπ θαηά ηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ ηνπ ΣΔΤΓ
ζην πεδίν <<Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα>> όπνπ ζύκθσλα κε ηελ δηαθήξπμε δεηείηαη βεβαίσζε
εγγξαθήο ζην κεηξών εξγνιεπηώλ πξαζίλνπ, δειώζεθε όηη θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ ήηαλ ππν
δηαδηθαζία έθδνζεο. ηελ ζπλέρεηα, ε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην κεηξών εξγνιεπηώλ πξαζίλνπ θαηαηέζεθε
ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνινγεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ αιια θξίζεθε σο κε έγθπξε θαζσο ε
εκεξνκελία εθδνζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγγξάθνπ (24/9/2018) είλαη κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ (24/8/2018).
Η ζπκκεηέρνπζα ζηνλ δηαγσληζκό εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΡΑΙΝΟΤ & ΙΑ Δ.Δ ππέβαιιε
ζπκπιεξσκέλν Σ.Δ.Τ.Γ. θαη ηελ Σερληθή Πξνζθνξά, όπνπ θαηά ηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ ηνπ ΣΔΤΓ ζην πεδίν
<<Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα>> όπνπ ζύκθσλα κε ηελ δηαθήξπμε δεηείηαη βεβαίσζε εγγξαθήο
ζην κεηξών εξγνιεπηώλ πξαζίλνπ θαη πηζηνπνηεηηθό γλώζεσλ νξζνινγηθήο ρξήζεο θαξκάθσλ, δελ
δειώζεθαλ όηη δηαζέηεη ε εηαηξία. ηελ ζπλέρεηα, δεηήζεθε από ηελ εηαηξία λα θαηαζέζεη ηα παξαπάλσ
δηθαηνινγεηηθά, ε νπνία θαηέζεζε ηελ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην κεηξών εξγνιεπηώλ πξαζίλνπ θαζώο θαη ην
πηζηνπνηεηηθό γλώζεσλ νξζνινγηθήο ρξήζεο θαξκάθσλ από ηελ εηαηξία πηζηνπνηήζεσλ TUV HELLAS. Σν
ηειεπηαίν δηθαηνινγεηηθό δελ γηλεηαη απνδεθηό από ηελ επηηξνπή αμηνιόγεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ θαζσο
δεηείηαη πηζηνπνηεηηθό γλώζεσλ νξζνινγηθήο ρξήζεο θαξκάθσλ ην νπνίν έρεη εθδνζεί από ην Τπνπξγείν
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (Γηεύζπλζε Πξνζηαζίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο) ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο
ηεο δηαθύξεμεο.
Ωο εθ ηνύηνπ ε επηηξνπή απνθάζηζε νκόθσλα λα θάλεη απνδεθηε κόλν ηελ ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο κε ηελ
επσλπκία ΓΔΝΝΑΣΟ ΘΔΟΦΑΝΗ, ΓΔΩΠΟΝΟ ΔΡΓΟΛΗΠΣΗ ΔΓΔ ζηνλ δηαγσληζκό ώζηε λα ζπλερηζηεί ην
επόκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ, ήηνη ε απόζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ.
Ζ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ & ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ
1.Καξαδήκνο Αζαλαζηνο
2.Υαηδεβαζίιεο Αληώληνο
3.Καξδάζεο Ισάλλεο
ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ
ην Κεξαηζίλη ζήκεξα ηελ 01/10/2018, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 11.00 π.κ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε
ε επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ ηνπ άξζξνπ 221 παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ
ππ’ αξηζκόλ 17/2018 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ απνζθξάγηζε θαη
αμηνιόγεζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζην πιαίζην δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνύ
δηαγσληζκνύ γηα ηηο «Δπγαζίερ για ηην θςηοπποζηαζία ηων δένηπων ηος δήμος μαρ για ηο έηορ
2018». (Απιθ. Γιακήπςξηρ 32593/09-08-2018)
ηε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο ήηαλ παξόληεο:
1) Καξαδήκνο Αζαλάζηνο
2) Υαηδεβαζίιεο Αληώληνο
3) Καξδάζεο Ισάλλεο
1. Η Δπηηξνπή άξρηζε ηελ ώξα 11.00 π.κ ηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο
επηρείξεζεο ηνπ θ. Γελλάηνπ Θενθάλε πνπ ζύκθσλα κε ην ππ. αξ. πξση. 38561/27-09-2018 Πξαθηηθό
ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ηερληθώλ πξνζθνξώλ , είλαη ε κνλαδηθή εηαηξεία ηεο νπνίαο ε
πξνζθνξά είλαη ζύκθσλε κε ηελ κειέηε.
2. ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή εμέηαζε ηελ πξνζθεξόκελε ηηκή ηεο επηρείξεζεο ηνπ θ. Γελλάηνπ Θενθάλε θαη
δηαπίζησζε όηη είλαη ρακειόηεξε από ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο κειέηεο όπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ
πίλαθα.
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ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΚΔΙΔΡΖΠ ΚΔ ΦΞΑ
24%

ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ ΓΔΛΛΑΡΝ
ΘΔΝΦΑΛΖ ΚΔ ΦΞΑ 24%

46.462,80€

26.018,92 €

Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ ε επηηξνπή ιακβάλνληαο ππόςε:
1. ηελ ππ’ αξηζ. 32593/09-08-2018 Γηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ
2. ηηο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο
3. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016
πξνηείλεη πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή:
Tελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηερληθώλ
πξνζθνξώλ θαη ηνπ Πξαθηηθνύ ειέγρνπ Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηηο
«Δπγαζίερ για ηην θςηοπποζηαζία ηων δένηπων ηος δήμος μαρ για ηο έηορ 2018». (Απιθ.
Γιακήπςξηρ 32593/09-08-2018)
Σελ αλάδεημε ηεο ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΔΝΝΑΣΟ ΘΔΟΦΑΝΗ σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ γηα ηηο εξγαζίεο
γηα ηελ θπηνπξνζηαζία ησλ δέληξσλ ηνπ δήκνπ καο γηα ην έηνο 2018 κε ζπλνιηθό πνζό 26.018,92 εςπώ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%,
θαζώο ε πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξεο, ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
θαη πξνζέθεξε ηε ρακειόηεξε ηηκή.
Γηα δηαπίζησζε ησλ άλσ, ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ην νπνίν αθνύ αλαγλώζζεθε θαη βεβαηώζεθε,
ππνγξάθεηαη.
Ζ ΔΞΗΡΟΝΞΖ
1) Καξαδήκνο Αζαλάζηνο
2) Υαηδεβαζίιεο Αληώληνο
3) Καξδάζεο Ισάλλεο

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Γήκαξρν - Πξόεδξν θ. Υξήζηνο Βξεηηάθν έιαβε ππόςε:
1.Σν πξναλαθεξζέλ έγγξαθν
2.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Ν. 4412/2016
3.Σν άξζξν 72 ηνπ Ν. 3852/2010
4.Σν ππ’ αξηζ. 38561/26-09-2018 Πξαθηηθό Aπνζθξάγηζεο - Γηελέξγεηαο & Αμηνιόγεζεο ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνύ θαη ην ππ’ αξηζ. 38985/01-10-2018 Πξαθηηθό Eιέγρνπ Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνύ
θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ν Πξόεδξνο-Γήκαξρνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Υξήζηνο Βξεηηάθνο
έζεζε ην εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα πξνο ςήθηζε.
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Καηόπηλ ηνύηνπ ην ώκα:
ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΩΛΑ
Eγθξίλεη : Α) Σν Πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηερληθώλ πξνζθνξώλ θαη
ηνπ Πξαθηηθνύ ειέγρνπ Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηηο «Δξγαζίεο γηα ηελ
θπηνπξνζηαζία ησλ δέληξσλ ηνπ δήκνπ καο γηα ην έηνο 2018». (Αξηζ. Γηαθήξπμεο 32593/09-08-2018).
Β) Αλαδπθλεέηε ηελ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΔΝΝΑΣΟ ΘΔΟΦΑΝΗ σο πξνζσξηλό αλάδνρν γηα ηηο εξγαζίεο γηα ηελ
θπηνπξνζηαζία ησλ δέληξσλ ηνπ δήκνπ καο γηα ην έηνο 2018 κε ζπλνιηθό πνζό 26.018,92 επξώ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%.
Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό (424)
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ
Κεξαηζίλη 10-10-2018
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ-ΓΗΜΑΡΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ

ΥΡΗΣΟ ΒΡΔΣΣΑΚΟ
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