ΑΔΑ: 9ΘΨΧΩΛΠ-Θ1Ξ

Ελληνική

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ Digitally
ΚΟΖΑΝΗΣ
signed by
INFORMATICS
INFORMATICS
DEVELOPMENT
AGENCY 23695
ΠΛ. ΝΙΚΗΣ 1 501 00 ΚΟΖΑΝΗ DEVELOPMEN
ΤΗΛ. 24613 50329
FAX
24610
Date: 2017.11.29 21:02:01
T AGENCY

EET
Reason:
Location: Athens

Ελληνική

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
--------------------

Αριθµός απόφασης : 499 / 2017

Από το µε αριθµό 23/2017 πρακτικό συνεδρίασης

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ∆ Ι Α ∆ Ι ΚΤ Υ Ο

Θέµα: Έγκριση ή µη του από 15.11.2017 Πρακτικού Ελέγχου
∆ικαιολογητικών & Αξιολόγησης Οικονοµικών Προσφορών της
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και Γενικών
Υπηρεσιών για το «Κλάδεµα υψηλών και επικίνδυνων δένδρων»
προϋπολογισµού 31.998,20 ευρώ µε ΦΠΑ 24 % και αριθµό
µελέτης 187/2017.
Σήµερα την 27η Νοεµβρίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13 : 30, η Οικονοµική
Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ. Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των
συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ.
56.307/23.11.2017 που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα µέλη της,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ.
Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9)
µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Σ 81/05.03.2017), βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7)
ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ιωαννίδης Ελευθέριος, ως Πρόεδρος
2. Βαλαής Γεώργιος
3. Ιωαννίδης Παρασκευάς
4. Λαβαντσιώτης Γεώργιος
5. Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
6. Καραπάτσιος Ευάγγελος
7. Γκουτζηκώστας Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σιώµος Νικόλαος
2 Μαλούτας Λάζαρος

οι οποίοι αν και κλήθηκαν
νόµιµα, δεν προσήλθαν

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, και εισηγήθηκε το
παραπάνω 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης
Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ.
87/ τ. Α΄/07.06.2010) αναφέρεται ότι η αρµοδιότητα σύνταξης της διακήρυξης,
διεξαγωγής και κατακύρωσης όλων των δηµοπρασιών σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία είναι της Οικονοµικής Επιτροπής.
Στο από 15.11.2017 υπηρεσιακό σηµείωµα της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών
Προµηθειών και Γενικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κοζάνης µε θέµα «Έγκριση πρακτικού Ι
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διαγωνισµού ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ»
παρακάτω :

αναφέρει

τα

«…..Σας απ οστέλλουµε συνηµµέν α το π ρακτικό Ι του συν οπ τικού διαγωνι σµού
«ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ», καθώς και ολόκληρο το φάκελο
της εν λ όγω γενικής υπηρεσί ας και παρακαλούµε όπως προωθήσετε ως θέµα
στην επ όµεν η Πρόσκ ληση Οικ ονοµικής Επιτροπής:
1. Την αποδοχή της προσφοράς και την ανάδειξη ως προσωρινού Αναδόχου της γενικής
υπηρεσίας µε τίτλο «ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ», του
οικονοµικού φορέα «ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ», δεδοµένου ότι η προσφορά του είναι
πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και
προσέφερε την πλέον συµφέρουσα οικονοµική προσφορά βάσει τιµής, όπως προκύπτει
από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν πρακτικό:
Α/Α

Προσωρινός ανάδοχος

Προϋπολογισµός
Προσφοράς (µε Φ.Π.Α.)

1

ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ, µε ΑΦΜ 117925460
Ε∆ΡΑ: ΜΕΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 10, Τ.Κ. 50300
ΣΙΑΤΙΣΤΑ

27.838,43 €

2. Την έγκριση του Πρακτικού Ι του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού γενικών υπηρεσιών µε τίτλο:
«ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ».
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής
Αργυρόπουλος Νικόλαος
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε...….».
«….Πρακτικό Ι

Αποσφράγιση προσφορών- Έλεγχος δικαιολογητικών
Στην Κοζάνη σήµερα, την 15 Νοεµβρίου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.µ., συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου
221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 56/2017 Απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των
προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού γενικών
υπηρεσιών για το
«ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ»,
προϋπολογισµού 31.998,20€, όπως ορίζεται στην µε αριθµ. Πρωτ. 52137/1-11-2017 διακήρυξη
του ∆ηµάρχου, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων,
λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 17PROC002181690 2017-11-01, αποτελούµενη από τους:
1) Αργυρόπουλο Νικόλαο, Τ.Ε. Μηχ/γων Μηχανικών, ως αναπληρωτής Πρόεδρος,
2) Καρακλάνη Αγνή, Π.Ε. Γεωπόνων, ως αναπληρωµατικό µέλος,
3) Μπίζιου Χρυσούλα, Π.Ε. ∆ιοικητικού, ως αναπληρωµατικό µέλος.
Η Ε. ∆. ∆. έλαβε υπόψη :
1.
το Ν.2286/1995, «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις σχετικών θεµάτων»,
2.
το Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες
διατάξεις»,
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3.

την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ, «για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων περί της εφαρµογής των διαδικασιών προσφυγής στον τοµέα της
σύναψης των συµβάσεων κρατικών προµηθειών και δηµοσίων έργων»,
4.
το Ν. 2328/95 , άρθρο 15, «Ονοµαστικοποίηση µετοχών»,
5.
το άρθρου 63 του Ν.4055/2012 «∆ίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής», ο οποίος
τροποποιεί τον Ν.3886/2010,
6.
το άρθρου 98 παρ.1β του νέου Συντάγµατος 2001, που αφορά στον έλεγχο συµβάσεων
µεγάλης οικονοµικής αξίας, στις οποίες αντισυµβαλλόµενος είναι το ∆ηµόσιο ή άλλο νοµικό
πρόσωπο που εξοµοιώνεται µε το ∆ηµόσιο από την άποψη αυτή , όπως νόµος ορίζει,
7.
το Ν. 2741/99, άρθρο 8, «Κρατικές προµήθειες»,
8.
το Ν.3060/2002, Άρθρο 2, «Έλεγχος νοµιµότητας συµβάσεων προµηθειών, παροχής
υπηρεσιών και δηµοσίων έργων»,
9.
το Ν.3090/2002, Άρθρο 9, παράγραφος 3,
10. το Ν.3021/2002, «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που
δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες
διατάξεις»
11. το Ν.3310/2005, «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διάρκεια σύναψης δηµοσίων συµβάσεων»,
12. το Ν.3414/2005, «Τροποποίηση του Ν.3310/2005 ‘’ Μέτρα για τη διασφάλιση της
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διάρκεια σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων’’»,
13. το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/8-8-2016, τ. Α’) Συµβάσεις έργων, προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
14. την Π1/2622/2013-ΦΕΚ 3435/31.12.2013 Υ.Α. µε θέµα «Εξαίρεση από την ένταξη στο
Ε.Π.Π. µέχρι 31-12-2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα
επιχειρησιακά προγράµµατα»
15. Το Ν 4281/2014 (160 Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις»
16. Το Ν.4155/2013 (120 A) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
άλλες ∆ιατάξεις»
17. Το Ν. 4152/2013 (107 Α) Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013
18. Το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α/25.01.2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του
ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (…)».
19. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
20. Το Ν.4205/2013 (242 Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων (…) και άλλες διατάξεις»
(άρθ. 9, παρ.4β). και το σχετικό έγγραφο της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. µε αρ. πρωτ. 3699/10-092014 και θέµα «Εφαρµογή της παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 4250/2014 (Α/74/2014), στις
διαδικασίες ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και έργων».
21. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (2677 Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του
Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων
Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
22. Την Υπουργικής Απόφασης µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07-09-2009 (ΦΕΚ
1757/Β/09-09-2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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23. Την µε αριθµ. 56 / 2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κοζάνης για
την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνισµών
και απευθείας ανάθεσης προµηθειών βάσει του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016
24. Την υπ’ αριθµ. 187/2017 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, του ∆ήµου Κοζάνης.
25. Το από 21-9-2017 πρωτογενές αίτηµα του ∆ήµου Κοζάνης για την εκτέλεση της
υπηρεσίας, το οποίο καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων
λαµβάνοντας τον µε αριθ. Α∆ΑΜ:17REQ001975981 2017-09-21 ΚΗΜ∆ΗΣ
26. Την µε αριθ. 393/2017 (Α∆Α: ΩΦΝ5ΩΛΠ-ΤΒΜ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διάθεση της πίστωσης και εγκρίθηκε το πρωτογενές
αίτηµα λαµβάνοντας τον µε αριθ. Α∆ΑΜ:17REQ002103339 2017-10-17 ΚΗΜ∆ΗΣ
27. Την µε αριθ. 431/2017 (Α∆Α:611ΙΩΛΠ-Χ41) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε
την οποία εγκρίθηκε η µελέτη και καθορίσθηκαν οι όροι, ο τρόπος εκτέλεσης της σύµβασης
και το κριτήριο κατακύρωσης.
28. Την Αναλυτική (αριθ. πρωτ. 52137/1-11-2017) διακήρυξη του ∆ηµάρχου Κοζάνης.
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος επικοινώνησε µε το Γραφείο Πρωτοκόλλου του
∆ήµου Κοζάνης, προκειµένου να διαπιστωθεί εάν είχαν κατατεθεί προσφορές ταχυδροµικά.
Η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων προσφορών που κατέθεταν οι ενδιαφερόµενοι
καθώς και αυτών που είχαν αποσταλεί στην υπηρεσία.
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν µπορεί
να γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισµένος
φάκελος κ.λ.π). Όλες οι προσφορές υποβλήθηκαν σε σφραγισµένο φάκελο. Συγκεκριµένα,
προσφορές υπέβαλαν οι εξής:
Α/Α
1

Οικονοµικός φορέας
ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Αριθµ. πρωτ. φακέλου
54674/15-11-2017

Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς, το φάκελο των
δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και το φάκελο της τεχνικής προσφοράς, µονογράφησαν δε
και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και η τεχνική
προσφορά, ανά φύλλο.
Οι διαγωνιζόµενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής:
1. ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Στο φάκελο του διαγωνιζοµένου βρέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά :
Κατέθεσαν ορθώς : ΝΑΙ , ∆εν απαιτείται: - Παρατηρήσεις
Α/Α

1.

ΠΑΡΑΤΗΡΗ
ΣΕΙΣ

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆): Το ΤΕΥ∆
συνίσταται σε Υπεύθυνη ∆ήλωση των οικονοµικών φορέων προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή
τρίτα µέρη, και αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονοµικός
φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις, σύµφωνα µε την παρ. 2
του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016:
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Εγγύηση συµµετοχής, σύµφωνα µε τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016. Για
την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης,
κατατίθεται
από
τους
συµµετέχοντες
οικονοµικούς
φορείς
(προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συµµετοχής, που ανέρχεται στο
ποσοστό 2% επί της προεκτιµώµενης αµοιβής (εκτός Φ.Π.Α.), ήτοι
516,10€.
Κατάθεση Τεχνικής περιγραφής των εργασιών, του τρόπου εφαρµογής
µε το διαθέσιµο επιστηµονικό και εργατικό δυναµικό και το
µηχανολογικό εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθεί, τουλάχιστον όπως
απαιτείται από το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και µε τη
δέσµευση ότι θα διαθέσει και επιπλέον συνεργείο, πλήρως εξοπλισµένο,
εάν του ζητηθεί από την Υπηρεσία µε τα κατάλληλα πιστοποιητικά
Όσον αφορά στα µέτρα ασφαλείας, ο ανάδοχος θα πρέπει απαραιτήτως
να υποβάλει Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι:
Θα συµµορφώνεται προς την οδηγία 92/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις
«Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών
Εργοταξίων» (όπως ενσωµατώθηκε στην Ελληνική Νοµοθεσία µε το
Π∆ 305/96, καθώς και σε αυτών που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 23η /27.11.2017 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Σελίδα 5 από 9

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΤΣΜΕ∆Ε,
ΑΡ.
e3474/7-112017,
ΠΟΣΟΥ
516,00€

Ελληνική

5.

ΑΔΑ: 9ΘΨΧΩΛΠ-Θ1Ξ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΛ. ΝΙΚΗΣ 1 501 00 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 24613 50329 FAX 24610 23695

Όσον αφορά στα µηχανήµατα, ο ανάδοχος θα πρέπει απαραιτήτως να
υποβάλει Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι θα διαθέτει:
α) ανυψωτικά µηχανήµατα (καλαθοφόρα) ανύψωσης προσώπων, µε
υδραυλικό σύστηµα σταθεροποίησης, κατάλληλα για εργασίες κλάδευσης
δένδρων, δηλ.:
i) τουλάχιστον 1 ή 2 µηχανήµατα µε εύρος ανύψωσης άνω των 16
µέτρων και
ii) 1 µηχάνηµα µε δυνατότητα ανύψωσης πάνω από 20 µέτρα, (έως
περίπου 30µ.) για ταυτόχρονη εργασία σε δύο σηµεία εάν το απαιτούν οι
συνθήκες. Η επιλογή χρήσης του κατάλληλου σε µέγεθος µηχανήµατος
θα γίνεται µε κύριο κριτήριο την εύκολη πρόσβαση µέχρι την άκρη της
κόµης του δένδρου και την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών. Όλα τα
µηχανήµατα, οι χειριστές και οι οδηγοί θα διαθέτουν τα απαραίτητα
έγγραφα και πιστοποιητικά καταλληλότητας που αναφέρονται αναλυτικά
στο τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων.
β) κατάλληλο φορτηγό για την ασφαλή φόρτωση και αποµάκρυνση των
προϊόντων κλάδευσης ή κοπής. Αν το φορτηγό διαθέτει αρπάγη, θα
διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας καθώς επίσης και τον ανάλογο
χειριστή.
γ) Εναλλακτικά ή συµπληρωµατικά, ο ανάδοχος θα διαθέτει έναν ή
περισσότερους
κλαδοτεµαχιστές,
ισχύος
περίπου
25hp
ρυµουλκούµενους µε έγκριση” τύπου” (European road aprooval) ικανής
δυναµικότητας (15-20m³/h) για την ποσότητα των κλαδιών που
προκύπτουν κάθε ηµέρα, µε δίδυµους κυλίνδρους τροφοδοσίας για να
παράγει τεµαχίδια διαστάσεων 15-20mm στο 80% του µείγµατος και να
καθίσταται η αποδόµησή τους ευκολότερη και να µη δηµιουργούν
φυτοτοξικές συνθήκες, όταν χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή
κοµπόστας. Ο τεµαχισµός θα πρέπει να γίνεται στο πεδίο και άµεσα. Η
απόθεση των θρυµµάτων θα γίνεται στον ενδεδειγµένο χώρο απόθεσης
οργανικών υπολειµµάτων που θα υποδειχθεί από τον ορισµένο επόπτη
της Υπηρεσίας. Ο κλαδοτεµαχιστής να είναι χαµηλής στάθµης θορύβου
έως 125db (σε 1m απόσταση από το µηχάνηµα περιµετρικά)
ρυµουλκούµενος, συµπαγής µε σύστηµα ασφάλειας περιµετρικά µε
αυτόµατες µπάρες ασφάλειας και κουµπί έκτακτης ανάγκης. Να
προσαρµόζεται (σύστηµα.
περιστροφής τροφοδοσίας ή αντίστοιχο) στο χώρο των κλαδεµάτων
κατά το δυνατό χωρίς εκτροπή κυκλοφορίας και να είναι χαµηλού ύψους
για εύκολη και ασφαλή µεταφορά. Το φορτηγό τροφοδοσίας να είναι
σκεπασµένο, ώστε να µη διαφεύγουν θρύµµατα όγκου αναλόγου των
κλαδεµάτων της ηµέρας. Ο χειριστής να είναι εκπαιδευµένος στη χρήση
του συγκεκριµένου µηχανήµατος.
δ) αλυσοπρίονα, τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα πτυσσόµενα µέγιστου µήκους
τουλάχιστον 5µ. και µικροεργαλεία (κονταροψάλιδα, κονταροπρίονα,
σκάλες, χειροπρίονα, σχοινιά, ιµάντες, ταινίες σήµανσης κλπ). Τα
βενζινοκίνητα πριόνια να έχουν όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας
autostop.
ε) ένα ή περισσότερα οργανωµένα συνεργεία µε εµπειρία εργασίας σε
ανυψωτικό µηχάνηµα (καλαθοφόρο). Το /τα συνεργεία θα επιβλέπονται,
καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, από Γεωπόνο ή ∆ασολόγο ή
Τεχνολόγο αυτών των ειδικοτήτων, που θα είναι επικεφαλής ένας, σε
κάθε συνεργείο.
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Κατά την πρώτη φάση, του ελέγχου του φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής» και «Τεχνική
προσφορά» επιτροπή διαγωνισµού διαπίστωσε:
1. Για τον οικονοµικό φορέα: «ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ»
Οι φάκελοι «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και «Τεχνική Προσφορά» είναι πλήρης, σύµφωνα µε
τα άρθρο 6 της διακήρυξης.
Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών και κατέγραψε τις
προσφερόµενες τιµές όπως φαίνεται παρακάτω.
Η οικονοµική προσφορά του διαγωνιζόµενου, που συνεχίζει κατά το παρόν στάδιο της
αποσφράγισης των προσφορών, είναι η εξής:
1. «ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ»
Α/Α

1

2

3

4

5

6

Περιγραφή εργασίας
Ανανέωση - διαχείριση
κόµης ή κοπή µεγάλων
δένδρων, ύψους 12 - 16
m, σε πλατείες, πάρκα
κλπ
Ανανέωση - διαχείριση
κόµης ή κοπή µεγάλων
δένδρων, ύψους 12 - 16
m, σε νησίδες,
ερείσµατα κλπ
Ανανέωση- διαχείριση
κόµης ή κοπή µεγάλων
δένδρων, ύψους 16 - 20
m, σε πλατείες, πάρκα
κλπ
Ανανέωση - διαχείριση
κόµης ή κοπή µεγάλων
δένδρων, ύψους 16 - 20
m, σε νησίδες,
ερείσµατα κλπ
∆ιαχείριση -καθαρισµός
κόµης µεγάλων δασικών
δένδρων, ύψους > 20 m,
σε πλατείες, πάρκα κλπ
∆ιαχείριση καθαρισµός κόµης
µεγάλων δασικών
δένδρων, ύψους πάνω
από 20 m σε νησίδες,
ερείσµατα κλπ.

Α.Τ

Μονάδα
µέτρησης

Ποσότητα

Τιµή µονάδας
(€ )

Ολική ∆απάνη
(€)

1

τεµ.

98

113,10

11.083,80

2

τεµ.

38

160,95

6.116,10

3

τεµ.

7

182,70

1.278,90

4

τεµ.

3

265,35

796,05

5

τεµ.

5

295,80

1.479,00

6

τεµ.

5

339,30

1.696,50

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΦΠΑ 24 %

22.450,35
5.388,08

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και:
1. την υπ’ αριθ. 52137/1-11-2017 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου,
2. τις υποβληθείσες προσφορές,
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
4. την υπ’ αριθ. 1115 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης,
5. τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση
στα οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης,
προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή:
1. Την αποδοχή της προσφοράς και την ανάδειξη ως προσωρινού Αναδόχου της γενικής
υπηρεσίας µε τίτλο «ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ», του
οικονοµικού φορέα «ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ», δεδοµένου ότι η προσφορά του είναι
πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και
προσέφερε την πλέον συµφέρουσα οικονοµική προσφορά βάσει τιµής, όπως προκύπτει από
όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν πρακτικό:
Α/Α

Προσωρινός ανάδοχος

1

ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ,
µε ΑΦΜ 117925460 Ε∆ΡΑ: ΜΕΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 10,
Τ.Κ. 50300 ΣΙΑΤΙΣΤΑ

Προϋπολογισµός
Προσφοράς (µε Φ.Π.Α.)
27.838,43 €

2. Την έγκριση του Πρακτικού Ι του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού γενικών υπηρεσιών µε τίτλο:
«ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ».
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1) Αργυρόπουλο Νικόλαο, Τ.Ε. Μηχ/γων Μηχανικών, ως αναπληρωτής Πρόεδρος
2) Καρακλάνη Αγνή, Π.Ε. Γεωπόνων, ως αναπληρωµατικό µέλος
3) Μπίζιου Χρυσούλα, Π.Ε. ∆ιοικητικού, ως αναπληρωµατικό µέλος…..»
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος, πρότεινε την έγκριση του από 15.11.2017
Πρακτικού Ελέγχου ∆ικαιολογητικών & Αξιολόγησης Οικονοµικών Προσφορών της
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και Γενικών Υπηρεσιών για το
«Κλάδεµα υψηλών και επικίνδυνων δένδρων» προϋπολογισµού 31.998,20 ευρώ µε ΦΠΑ
24 % και αριθµό µελέτης 187/2017, σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση,
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 εδαφ. ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ
147/τ.Α΄/ 08.08.2016)
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3. Τη µε αριθµό 187/2017 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου Κοζάνης,
προϋπολογισµού 31.998,20 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 24%
4. Το από 15.11.2017 Πρακτικού Ελέγχου ∆ικαιολογητικών & Αξιολόγησης
Οικονοµικών Προσφορών της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και
Γενικών Υπηρεσιών
5. Το από 15.11.2017 υπηρεσιακό / ενηµερωτικό σηµείωµα της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµών Προµηθειών και Γενικών Υπηρεσιών
6. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση
και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει το αποτέλεσµα του από 15.11.2017 Πρακτικού Ελέγχου ∆ικαιολογητικών &
Αξιολόγησης Οικονοµικών Προσφορών της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών
Προµηθειών και Γενικών Υπηρεσιών για το «Κλάδεµα υψηλών και επικίνδυνων
δένδρων» προϋπολογισµού 31.998,20 ευρώ µε ΦΠΑ 24 % και αριθµό µελέτης
187/2017, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
(cityofkozani.gov.gr ) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
Γ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 499 / 2017
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)
Ιωαννίδης Ελευθέριος
∆ήµαρχος Κοζάνης

(Τ.Υ)
Βαλαής Γεώργιος
Ιωαννίδης Παρασκευάς
Λαβαντσιώτης Γεώργιος
Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
Καραπάτσιος Ευάγγελος
Γκουτζηκώστας Γεώργιος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 27 Νοεµβρίου 2017
Ο Γραµµατέας
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2017.11.29 20:28:49 EET

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού
µε βαθµό Α΄
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