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Κορυδαλλός, 16-04-2019

ΑΠΟ ΦΑΣΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
9η Τακτική Συνεδρίαση
Αριθμ. Απόφ. 226 / 2019
Της 9ης Τακτικής συνεδριάσεως που έγινε στις 16/04/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 3.00 μ.μ. μετά
από την υπ’ αριθ. 750/12-04-19 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα. Υπό
την προεδρία του προέδρου του Συνδέσμου κ. Γρηγόρη Γουρδομιχάλη και με την παρουσία των
μελών κ.κ. 1) Ευθυμιάδη Μιχάλη και 2) Τσατσαμπά Δημήτρη και απόντων των κ.κ. 1) Παντελεάκη
Γιάννη, 2) Λεωτσάκο Ανδρέα. 3) Γκολφινόπουλου Ιωάννη (αναπληρωματικό μέλος ΕΕ) και 4)
Μαυροειδάκο Ιωάννη (αναπληρωματικό μέλος ΕΕ).
\Επίσης είναι παρόντες ο γενικός γραμματέας Γ. Κατσαντώνης και ο ειδικός σύμβουλος Δ.
Μπανούσης.
Αρχίζει η συνεδρίαση αφού διαπιστώθηκε ότι η Επιτροπή έχει τη νόμιμη απαρτία υπό την
προεδρία του κ. Γρηγόρη Γουρδομιχάλη.
ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, στο πλαίσιο της
διενέργειας του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού «Παροχή κτηνιατρικών και
λοιπών υπηρεσιών στον ΠΕΣΥΔΑΠ»»
Ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον Γενικό Γραμματέα ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ, ο οποίος και
εισηγείται το θέμα:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, στο πλαίσιο της
διενέργειας του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού «Παροχή κτηνιατρικών και
λοιπών υπηρεσιών στον ΠΕΣΥΔΑΠ»»
Αγαπητά μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής,
Την Τρίτη 16.04.2019 η αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού του άρθρου
221 παρ.1 του Ν.4412/2016 συνεδρίασε στο πλαίσιο της διενέργειας του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή
κτηνιατρικών και λοιπών υπηρεσιών στο ΠΕΣΥΔΑΠ» για το έτος 2019.
Συντάχθηκε το υπ’ αριθ. 755/16.04.2019 πρακτικό, το οποίο και θέτω υπόψη σας.
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Πέραμα 16/04/2019
Αριθμ. Πρωτ. 755

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ
ΑΘΗΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότηταςτιμής , για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Παροχή κτηνιατρικών και λοιπών
υπηρεσιών στο ΠΕΣΥΔΑΠ» προϋπολογισθείσης δαπάνης 467.062,36 ευρώ με Φ.Π.Α.
Στο Πέραμα και στα γραφεία του Συνδέσμου, σήμερα 16/04/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 1000 π.μ
συνεδρίασε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των
Διαγωνισμών έτους 2019 αποτελούμενη από τους υπαλλήλους:
1. Σαμίου Ολγα υπάλληλος Δήμου Κορυδαλλού (πρόεδρος επιτροπής)
2. Χριστοπούλου Σπυριδούλα υπάλληλος ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π (μέλος)
3. Κλειώ Κουκούτση υπάλληλος του ΠΕΣΥΔΑΠ (μέλος)
με βάση την με αριθ. Πρωτ. 316/22-10-2018 απόφαση της Ε.Ε του Συνδέσμου και ευρισκόμενη σε
νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν και οι τρεις (3) .
Μετά την απόφαση της Ε.Ε. για αποδοχή της τεχνικής προσφοράς της επιχείρησης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΝΟΗ ΚΟΙΝΣΕΠ» Ηλείας 18, Κορυδαλλός, συνήλθε για την αξιολόγηση
της οικονομικής προσφοράς της παραπάνω επιχείρησης.
Η Επιτροπή συνέχισε να συνεδριάζει και αρχίζει την ηλεκτρονική αποσφράγιση της οικονομικής
προσφοράς .
αφού αποσφράγισε (ηλεκτρονικά) την οικονομική προσφορά την βαθμολόγησε βάσει του τύπου
της σελίδας 28 της διακήρυξης και της προσφοράς του οικονομικού φορέα ως εξής: 98,40 βαθμοί
( Qj= (371.013,24/376.663,19/) x 100 = 98,40).
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Fj = 0,80 *100 + 0,20*98,40 = 99,68.
Η παραπάνω προσφορά θεωρείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.
Ακολούθως η επιτροπή αποσφράγισης/αξιολόγησης εισηγείται στην Ε.Ε. του Συνδέσμου την
έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείται η Εκτελεστική Επιτροπή να εγκρίνει το υπ’ αριθ. 755/16.04.2019 πρακτικό της αρμόδιας
Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016,
να κατακυρώσει το διαγωνισμό και να ανακηρύξει προσωρινό μειοδότη.
Ο Γ.Γ. του Συνδέσμου
Γιώργος Κατσαντώνης
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ καλεί τα
μέλη να τοποθετηθούν και το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
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Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού άκουσε τον Γενικό Γραμματέα ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ και γνωρίζοντας ότι με την υπ’ αριθ.
19/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 75ΤΗΟΡΙΕ-ΝΩΘ) έχουν μεταβιβαστεί στην
Εκτελεστική Επιτροπή όλες αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την
επωνυμία «Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά» για τη διάρκεια της θητείας
της διοίκησης, πλην αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 245, παρ. 4 και άρθρο 247, παρ.1 του Ν.
3463/2006 (διάλυση του Συνδέσμου) και την αρχική ψήφιση του προϋπολογισμού, καθώς και την
αποχώρηση ή ένταξη ενός Δήμου στον Σύνδεσμο
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Αποδέχεται την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ.
2. Εγκρίνει το υπ’ αριθ. 755/16.04.2019 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας και
αξιολόγησης διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016
3. Κατακυρώνει τον διαγωνισμό και ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» με το διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΠΝΟΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.», που
εδρεύει στη διεύθυνση Ηλείας 18 Κορυδαλλός 18121, ΑΦΜ: 997342256 ΔΟΥ: ΝΙΚΑΙΑΣ
στο ποσό των ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΟΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΕΚΑ ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ και
ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΛΕΠΤΩΝ (371.013,24 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος
του ΚΑ 10-6117.023 του προϋπολογισμού του Συνδέσμου
Για τα πιο πάνω συντάσσεται το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από όλα τα μέλη που
παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση αυτή.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ευθυμίαδης Μιχάλης
Τσατσαμπάς Δημήτρης
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