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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

73/2020
από το πρακτικό της 13ης/16.06.2020 τακτική
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
Θέμα 1ο : Κατακύρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας:
«Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμενών».
Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τρίτη 16.06.2020, ώρα 10:30 π.μ.
συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς,
σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η
οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του Ν.4682/2020, μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου
4964/12.06.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου
και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (Α΄87).
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
επτά ( 7 ) μελών ήταν:
1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
3. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Αντιδήμαρχος)

Παρόντες
2. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
4. Τσιώνης Αστέριος, μέλος

5. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος
7. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος)

Απόντες
6. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη κεκλεισμένων
των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του Ν.4682/2020.
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Θέμα
: Κατακύρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας:
«Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμενών».
Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
Με την υπ’ αριθ. 60/2020 (ΑΔΑ: ΩΩ3ΚΩ6Ι-Δ4Μ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς
περί της έγκρισης των αποτελεσμάτων του πρώτου και δεύτερου σταδίου της διαγωνιστικής διαδικασίας του
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού:
1. Εγκρίθηκε το υπ’ αριθ. 3990/13-05-2020 Πρακτικό Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης / Ελέγχου και
Αξιολόγησης του (υπο)φακέλου: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική Προσφορά») και το υπ’ αριθ.
4120/19-05-2020 Πρακτικό ΙΙ (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης του (υπο)φακέλου:
«Οικονομική Προσφορά») του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
2. Αναδείχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος για την παροχή της υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής
απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμενών», η επιχείρηση: «EN ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», γιατί η προσφορά της – που αποτελεί τη μοναδική
υποβληθείσα προσφορά στο διαγωνισμό - είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις
τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από τα σχετικά Πρακτικά που συνέταξε η αρμόδια Ε.Δ.
Δεδομένου ότι η μοναδική υποβληθείσα προσφορά έγινε αποδεκτή με την υπ’ αριθ. 60/2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής και επομένως δεν υπήρχε λόγος να δοθεί 10ημερη προθεσμία για την άσκηση
προδικαστικών προσφυγών, ο Δήμαρχος Αγιάς απηύθυνε την υπ’ αριθ. 4676/04-06-2020 Πρόσκληση
Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης - μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - στον προσωρινό ανάδοχο, ήτοι στη διαγωνιζόμενη
επιχείρηση: «EN ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με την οποία
καλούνταν να προσκομίσει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης
και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014
(Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.6.2. της υπ’ αριθ. 3234/0904-2020 διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.5 αυτής.
Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε συνεδρίαση την 11η του μήνα Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 09:00 π.μ., προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης».
Αφού προχώρησε στην αποσφράγιση του ηλεκτρονικού (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Μειοδότη» και
στον πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης - τόσο των υποβληθέντων μέσω του
Συστήματος, όσο και των προσκομισθέντων σε έντυπη μορφή στο Δήμο - διαπίστωσε τη νομιμότητα και
την πληρότητά τους και συνέταξε το υπ’ αριθ. 4959/12-06-2020 Πρακτικό ΙΙΙ (Ηλεκτρονικής
Αποσφράγισης και Αξιολόγησης του (υπο)φακέλου: «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»).
Το υπ’ αριθμ. 4959/12-06-2020 σχετικό Πρακτικό ΙΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
εισήγησης, υποβάλλεται για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, καθώς και της παρ. 3.2 του άρθρου 3 της
διακήρυξης του διαγωνισμού, όπου ορίζεται: «Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών
ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η
τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της
σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να
προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα
εκατό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 105 του ν.4412/16. Για κατακύρωση μέρους της
ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον
προσωρινό ανάδοχο.
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Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης».
Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. θ΄ του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να: «Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες,
υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους».
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 3234/09-04-2020 (ΑΔΑΜ «20PROC006554620 2020-04-10) διακήρυξη του Ανοικτού
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ»,
2. την υποβληθείσα προσφορά,
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
4. το υπ’ αριθμ. 3990/13-05-2020 Πρακτικό Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης/Ελέγχου και Αξιολόγησης του
(υπο)φακέλου: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά»),
5. το υπ’ αριθμ. 4120/19-05-2020 Πρακτικό ΙΙ (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης του
(υπο)φακέλου: «Οικονομική Προσφορά»),
6. την υπ’ αριθμ. 60/2020 (ΑΔΑ: ΩΩ3ΚΩ6Ι-Δ4Μ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αγιάς, περί «Έγκρισης των αποτελεσμάτων (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και
Ευρυμενών»,
7. την υπ’ αριθμ. 4676/04-06-2020 Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Δημάρχου Αγιάς,
8. το υπ’ αριθμ. 4959/12-06-2020 Πρακτικό ΙΙΙ (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης του
(υπο)φακέλου: «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»),
εισηγούμαστε με απόφασή σας:
Α. Να εγκρίνετε το υπ’ αριθ. 4959/12-06-2020 Πρακτικό ΙΙΙ (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και
Αξιολόγησης του (υπο)φακέλου: «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»), του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε.
ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 200.458,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.).
Β. Να κατακυρώσετε τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή της υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ», στην επιχείρηση: «EN
ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με συνολική προσφερόμενη τιμή
156.047,00 ευρώ (ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ) (χωρίς
ΦΠΑ), σύμφωνα με τις κατωτέρω τιμές ανά δρομολόγιο:
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Α/Α

ΕΙΔΟΣ

M.M. ΠΟΣΟΤ.

90511000-2 Εργασίες
Τεμάχιο 125
αποκομιδής απορριμμάτων
Δ.Ε. Μελιβοίας και
Ευρυμενών (Εκτέλεση
Δρομολογίου Ι)
2
90511000-2 Εργασίες
Τεμάχιο 100
αποκομιδής απορριμμάτων
Δ.Ε. Ευρυμενών (Εκτέλεση
Δρομολογίου ΙΙ)
3
90511000-2 Εργασίες
Τεμάχιο 224
αποκομιδής απορριμμάτων
Δ.Ε. Μελιβοίας (Εκτέλεση
Δρομολογίου ΙΙΙ)
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

ΦΠΑ
(€)

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ
ΜΟΝΑΔΑΣ
367
45.875,00 24 11.010,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ
(€)

56.885,00

367

36.700,00 24 8.808,00

45.508,00

328

73.472,00 24 17.633,28

91.105,28

156.047,00 24 37.451,28

193.498,28

Επισημαίνεται ότι λόγω της συμμετοχής ενός και μόνο διαγωνιζόμενου, δεν υφίσταται λόγος να δοθεί
προθεσμία για την άσκηση προδικαστικών προσφυγών κατά της κατακυρωτικής απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της υπ’ αριθ. 3234/09-04-2020
Διακήρυξης.
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Προέδρου,
- Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 95 του Ν. 4674/20 (Α’ 53):
«Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1θ’ του Ν.3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
- τις διατάξεις της με αριθμό 56902/215/19.05.2017 (Β' 1924) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης, με θέμα: «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
- τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Αγιάς, οικονομικού έτους 2020,
που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 204/2019 (ΑΔΑ: 6Ε0ΞΩ6Ι-ΙΓ3) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αγιάς, η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 398/3934/21.01.2020 (ΑΔΑ:
Ω74ΝΟΡ10-ΨΘ3) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας,
- την υπ’ αριθμ. 54/2020 (ΑΔΑ: Ω151Ω6Ι-5Ε1) απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα:
«Έγκριση της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και της 2ης τροποποίησης
Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2020»,
- την υπ’ αριθμ. 44/2020 (ΑΔΑ: ΨΩΝ2Ω6Ι-ΖΥΘ) απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Αγιάς με θέμα: «Έγκριση σύναψης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών συλλογής και
μεταφοράς στερεών αποβλήτων, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων, καθώς και συντήρησης χώρων
πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 178 του Ν.4635/2019 και από το άρθρο 117 του Ν.4674/2020»,
- την υπ’ αριθμ. 45/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση
τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων
Δ.Ε. Μελιβοίας και Ευρυμενών»,
- την υπ’ αριθμ. 60/2020 (ΑΔΑ: ΩΩ3ΚΩ6Ι-Δ4Μ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αγιάς, με θέμα: «Έγκριση των αποτελεσμάτων (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού για την υπηρεσία: “Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας και
Ευρυμενών”»,
- την υπ’ αριθ. 3050/31-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΞΑΟΩ6Ι-4Σ2) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
Πολυετών Δαπανών του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς, με την οποία διατέθηκαν οι σχετικές πιστώσεις
για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας &
Ευρυμενών»,
- την προκήρυξη του διαγωνισμού με αριθμό πρωτ.: 3234/09-04-2020 (ΑΔΑ: ΨΤΖΦΩ6Ι-ΡΒΨ), η
οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «20PROC006554284 2020-04-10»,
- την υπ’ αριθμ. 2/2020 (Τροποποιημένη) μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αγιάς,
- την υπ’ αριθμ. 4676/04-06-2020 Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Δημάρχου Αγιάς,
- το υπ’ αριθμ. 3990/13-05-2020 Πρακτικό Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης/Ελέγχου και Αξιολόγησης
του (υπο)φακέλου: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά»),
- το υπ’ αριθμ. 4120/19-05-2020 Πρακτικό ΙΙ (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης του
(υπο)φακέλου: «Οικονομική Προσφορά»),
- το υπ’ αριθμ. 4959/12-06-2020 Πρακτικό ΙΙΙ (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης του
(υπο)φακέλου: «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»),
- τη συζήτηση και την ψηφοφορία που διενεργήθηκε
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Α. Εγκρίνουμε: το υπ’ αριθμ. 4959/12-06-2020 Πρακτικό ΙΙΙ (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και
Αξιολόγησης του (υπο)φακέλου: «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»), του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε.
ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 200.458,40€ (συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.).
Β. Κατακυρώνουμε τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή της υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ», στην επιχείρηση: «EN
ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» - ΑΦΜ: 800410734, με συνολική
προσφερόμενη τιμή 156.047,00€ (ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ
ΕΥΡΩ) (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με τις κατωτέρω τιμές ανά δρομολόγιο:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΑΞΙΑ ΜΕ
(€)
(€)
ΦΠΑ
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
M.M. ΠΟΣΟΤ.
(€)
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ
ΜΟΝΑΔΑΣ
1
90511000-2 Εργασίες
Τεμάχιο 125
367
45.875,00 24 11.010,00
56.885,00
αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε.
Μελιβοίας και Ευρυμενών
(Εκτέλεση Δρομολογίου Ι)
2
90511000-2 Εργασίες
Τεμάχιο 100
367
36.700,00 24 8.808,00
45.508,00
αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε.
Ευρυμενών (Εκτέλεση
Δρομολογίου ΙΙ)
3
90511000-2 Εργασίες
Τεμάχιο 224
328
73.472,00 24 17.633,28
91.105,28
αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε.
Μελιβοίας (Εκτέλεση
Δρομολογίου ΙΙΙ)
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
156.047,00 24 37.451,28
193.498,28
Γ. Λόγω της συμμετοχής ενός και μόνο διαγωνιζόμενου, δεν υφίσταται λόγος να δοθεί προθεσμία για την
άσκηση προδικαστικών προσφυγών κατά της κατακυρωτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της υπ’ αριθ. 3234/09-04-2020 Διακήρυξης.
Δ. Η δαπάνη για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε.
Μελιβοίας & Ευρυμενών» έχει διατεθεί (ψηφισθεί) με την υπ’ αριθ. 3050/31-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΞΑΟΩ6Ι4Σ2) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετών Δαπανών του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς και θα βαρύνει
τον κωδικό εξόδου 02.20.6142.02 του προϋπολογισμού του Δήμου Αγιάς οικονομικού έτους 2020 με ποσό
146.791,20€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ του 24%) και του οικονομικού έτους 2021 με ποσό 53.667,20€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ του 24%).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 73/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

