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                                                                           ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2020 »                      
                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

     Έχοντας υπόψη 
   1.Τις  διατάξεις  του Ν.  4412/2016  (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016)  Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
2.Τις διατάξεις του Ν. 3463/10 ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,
3.Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 ΦΕΚ 87 Α’/7-6-10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

      4. Το υπ΄αριθμ. Πρωτ.  6123/19-2-2020 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ:19REQ006322194)  της Δ/νσης Καθαριότητας
         &  Ανακύκλωσης
     5.Tην με αρ.  11 /2020   Μελέτη της ανωτέρω Δ/νσης.
     6.Το υπ΄αριθμ. 10554/26-3 -2020 Τεκμηριωμένο αίτημα του κατ εξουσιοδότηση  Διατάκτη προς τον Προιστάμενο
       Οικονομικών Υπηρεσιών .
     7.Tην με αρ. Α-525/2020  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την έγκριση – διάθεση – δέσμευση πίστωσης του 
       ποσού των 24.800,00€  σε βάρος του Κ.Α. Εξόδων 20-6263.002   την διενέργεια της  υπηρεσίας  και την έγκριση της 
       υπ.αριθ.  11/2020 μελέτης.
    8.Tην με αρ. Πρωτ.  10742/30 -3-2020 Πρόσκληση  Ενδιαφέροντος προς τον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΑΚΗ
    9.Tην  με αρ.  Πρωτ. 10799 /31-3-2020 Προσφορά του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΑΚΗ
  10.Την με αρ. Πρωτ 10961/1-4-2020  Προσφορά της εταιρείας ΝΤΑΛΑΕΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ η οποία εκδήλωσε
      ενδιαφέρον και κατέθεσε προσφορά  καίτοι δεν της εστάλη πρόσκληση.
  11.Το Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προμηθειών με ημερομηνία 2-4 -20
  12. Το με αρ. Πρωτ.   11335/7-4-20  έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών προς την Δ/νση Καθαριότητας
  13. Το με αρ. Πρωτ. 11569/9-4-20  έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας  προς τον Δήμαρχο με θέμα « Ανάδειξη
      Αναδόχου Υπηρεσίας (Πλύσιμο Οχημάτων Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού » με το οποίο εισηγείται την
      ανάθεση της υπηρεσίας στον  ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΑΚΗ και αιτιολογεί την μη ανάθεση στην  εταιρεία ΝΤΑΛΑΕΚ    
      ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ αναφέροντας τα εξής :
«Στην  11/2020 μελέτη της Υπηρεσίας μας, για να αποφευχθεί το κόστος του Δήμου σε σχέση με την υπό εκτέλεση
σύμβαση, προβλέψαμε ότι ο χώρος πλύσης των οχ/των πρέπει να βρίσκεται κατ΄ ανώτατο όριο τριάντα (30) χιλιόμετρα
από τον χώρο στάθμευσης των οχημάτων του Δήμου, στο Εργοτάξιο της Δ.Ε. Βάρης – Κων. & Παν. Λογοθέτη 2 Βάρη.  Η
εταιρεία ΝΤΑΛΑΕΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, που έδωσε  την χαμηλότερη προσφορά απέχει είκοσι επτά χιλιόμετρα (27)
από το εργοτάξιο του Δήμου. Οι εγκαταστάσεις του κου Δημ. Παρασκάκη απέχουν δύο (2) χιλιόμετρα από το εργοτάξιο
του Δήμου. Και οι δύο πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, αλλά πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ΄ όψη ότι τα
25χ2=50 (πενήντα ) επιπλέον  χιλιόμετρα που πρέπει να διανύσει κάθε όχημα, επί διακόσιες  ενενήντα (290) φορές,
συνεπάγεται την επιπρόσθετη επιβάρυνση σε εργατοώρες προσωπικού & καυσίμου. Το επιπλέον κόστος προσωπικού
είναι  σημαντικά μεγαλύτερο,  αν λάβουμε υπόψη ότι  ο  οδηγός του προς πλύση οχήματος,  θα δαπανήσει  ένα (1)
ολόκληρο ημερομίσθιο να πάει το όχημα για πλύσιμο στην εταιρεία ΄΄ ΝΤΑΛΑΕΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ & να περιμένει
να το φέρει πίσω στο εργοτάξιο, ενώ αν πάει στις εγκαταστάσεις του κου Δ. Παρασκάκη θα καταναλώσει το 25% του
ημερήσιου χρόνου του. 

ΑΔΑ: 9ΟΖΓΩΨΖ-ΛΝΨ



Αν λάβουμε υπ΄ όψη ένα μέσο εργοδοτικό κόστος για τον κάθε οδηγό χίλια τριακόσια ευρώ (1.300,€) τον μήνα ή
πενήντα δύο (52) ανά ημέρα, τότε 52 ευρώ χ 75% χ 290 = 11.310,00€ (έντεκα χιλιάδες τριακόσια δέκα ευρώ)  ποσό
αυτό που ξεπερνάει κατά πολύ την διαφορά μεταξύ της οικονομικότερης προσφοράς της ΝΤΑΛΑΕΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΚΕ  από εκείνη του κου Δημ. Παρασκάκη.
Επίσης  τα  επιπλέον  χιλιόμετρα  που  θα  διανύσουν  τα  οχήματα  290  φορές,  για  να  πάνε  στις  εγκαταστάσεις   της
ΝΤΑΛΑΕΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ είναι  290χ50= 14.500 χιλιόμετρα.  Λαμβάνοντας  υπόψη το κόστος μόνο του λίτρου
πετρελαίου κίνησης  σήμερα  που  είναι  1,16€/λίτρο και  μια  μέση  κατανάλωση  20 λίτρα ανά εκατό  χιλιόμετρα,  το
επιπλέον κόστος καυσίμου ανέρχεται σε 1,16χ20 χ 14.500/100= 3.364,00€ (τρεις χιλιάδες τριακόσια εξήντα τέσσερα
ευρώ).
Ετσι  λοιπόν  εισηγούμαστε  να  αποφασίσετε  ν΄  ανατεθεί  η  υπηρεσία  για  το  πλύσιμο  οχημάτων  καθ/τας  &
ηλεκτροφωτισμού στον κο  Δημ. Παρασκάκη. »  
14.Το υπ΄  αριθ. 13965/8-5-2020  έγγραφο  της εταιρείας  ΝΤΑΛΑΕΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΙΚΕ  με  το  οποίο  δηλώνει  ότι
επιθυμεί  να  ενημερωθεί  αν  οι  εγκαταστάσεις  του  Δήμου  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  και  τον  χώρο  να  γίνει  ο
καθαρισμός των οχημάτων από συνεργεία και μηχανήματα της εταιρείας στις εγκαταστάσεις του Δήμου.
15. To  υπ΄ αριθ. 14505/14-5-2020 απαντητικό επί του ανωτέρω ερωτήματος  έγγραφο  της Δ/νσης Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης προς την εταιρεία ΝΤΑΛΑΕΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με το οποίο διευκρινίζει  ότι δεν υπάρχουν δημοτικές
εγκαταστάσεις  στις οποίες  ιδιωτική εταιρεία,  με δικά της μηχανήματα και  συνεργεία,  θα μπορούσε να προβεί  σε
πλύσιμο και γρασσάρισμα των οχημάτων του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

   Την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας  με τίτλο «ΠΛΥΣΙΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

     2020»   στον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΑΚΗ   με ΑΦΜ: 046696587 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. 24% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ 19.804,00€ 4.752,96€ 24.556,96€ 

                                  

                                                                                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ        
                                         
                                                                                                                                     ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ          
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