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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας, Διενέργεια κλήρωσης για
τον καθορισμό της Σειράς Μειοδοσίας και ανάδειξη Αναδόχου
για την Κατασκευή του Έργου : « Συντήρηση Αθλητικών
Εγκαταστάσεων, έτους 2016».

Αριθμός Απόφασης: 187
Χολαργός σήμερα την 5η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη ώρα 9.30 π.μ. και στο
κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε
την 30-9-2016, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :
Παρόντες

Απόντες

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη – Πρόεδρο
Χρύσα Παρίση
Γεωργία Αρβανίτη
Αγλαϊα Σουρανή
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

Βασιλική Μπουφούνου
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Γιώργος Ρεμούνδος.
Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας.

Διαπιστώθηκε Απαρτία, δεδομένου ότι, επί συνόλου εννέα (9) μελών, βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) και
απόντα τέσσερα (4) Τακτικά.
Το μέλος κ. Βασιλική Μπουφούνου, προσήλθε αμέσως μετά τον έλεγχο Απαρτίας και συμμετείχε κανονικά στη
συζήτηση όλων των θεμάτων.
H Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, είπε :
1. Το έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσής του με δημοπράτηση,
με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου υπ αριθ. 134/2014, (ΑΔΑ:7 Η00ΩΞ1-ΡΘ9) με ΚΑ 15.7336.0021 και
προϋπολογισμό μελέτης € 247.998,76 με τον ΦΠΑ, από ίδιους πόρους).
2. Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (αρ. μελέτης 73/2016).
3. Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την απόφαση υπ αριθ. 144/2016 (ΑΔΑ: ΩΠΠ5ΩΞ1-Δ9Π) της Οικονομικής
Επιτροπής. Ο μειοδοτικός διαγωνισμός διεξήχθη με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού-άρθρο 5 του
Ν.3669/08 ΚΔΕ).
4. Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες: Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών, Γενική
Δημοπρασιών, Αμαρυσία, Εφημερίδα Διακηρύξεων, ΦΕΚ και αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο (ΑΔΑ: ΨΚ9ΛΩΞ1-ΕΡΠ).
5. Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 13/9/2016 ενώπιον τις αρμόδιας επιτροπής, που συγκροτήθηκε με την απόφαση υπ.
αριθμ. 55/2014 της Οικονομικής Επιτροπής. Ως μειοδότρια αναδείχθηκε η εταιρεία Αφοί Ζησιμόπουλοι ΟΕ, με
μέσο ποσοστό έκπτωσης εμ= 61% επί των τιμολογημένων εργασιών. Η συνολική δαπάνη του έργου κατά την
προσφορά ανέρχεται σε €77.999,62 πλέον ΦΠΑ 24% € 18.719,91 δηλαδή συνολικό ποσό σύμβασης
€96.719,53.
6. Αρμόδιο όργανο, για την έγκριση του πρακτικού της Δημοπρασίας και την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση
του ανωτέρω έργου, είναι η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με:
 Τον Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), άρθρο 72, παράγραφος 1, περίπτωση ε και παράγραφος 4.
 Το Π.Δ. 171/1987, άρθρο 6 παρ. 5, σε συνδυασμό με την εγκύκλιο με αρ. 6 του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με αρ. πρωτ. 2067/ 14-1-11.
 Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 του Ν. 3669/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 παρ. 5 του Π.Δ.
171/87.
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7. Σύμφωνα με το άρθρο 4.2.α της διακήρυξης του έργου, επειδή στο Πρακτικό
του Διαγωνισμού
υφίστανται έγκυρες
οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα, προκειμένου να καθοριστεί η σειρά μειοδοσίας, η Προϊσταμένη
Αρχή πρέπει να διενεργήσει δημόσια κλήρωση, κατόπιν προσκλήσεως των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που
υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές.
Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που ισοψηφούν είναι οι εξής:
Με ποσοστό 58%:
 «ΜΑΡΔΑΣ – ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ – ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ ΟΕ.»
 «ΧΕΙΜΑΡΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ»
Με ποσοστό 56%:
 «ΝΑΥΠΑΚΤΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
 «VASARTIS SA»
Με ποσοστό 53%:
 «ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ»
 «ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»
Με ποσοστό 51%:
 «ΒΡΥΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
 «ΠΕΤΚΑ ΑΕ»
 «ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
Με ποσοστό 48%:
 «ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
 «ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ»
Με ποσοστό 41%:
 «ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ»
 «Π. ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
8.

Αρμόδιο όργανο, για την διενέργεια της δημόσιας κλήρωσης για τον καθορισμό της σειράς μειοδοσίας, την
έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση
του ανωτέρω έργου, είναι η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με:
 Τον Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), άρθρο 72, παράγραφος 1, περίπτωση ε και παράγραφος 4.
 Το Π.Δ. 171/1987, άρθρο 6 παρ. 5, σε συνδυασμό με την εγκύκλιο με αρ. 6 του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με αρ. πρωτ. 2067/14-1-11.
 Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 του Ν. 3669/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 παρ. 5 του Π.Δ.
171/87.
Η Οικονομική Επιτροπή καλείται να διενεργήσει δημόσια κλήρωση για τον καθορισμό σειράς μειοδοσίας και να
αποφασίσει την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και την ανάδειξη μειοδότη του έργου.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή προέβη στη διενέργεια των έξι (6) κληρώσεων, όπως αυτές
παρουσιάζονται ανωτέρω, προκειμένου να καθοριστεί η σειρά μειοδοσίας.
Από τις ανωτέρω κληρώσεις, η σειρά μειοδοσίας (μετά τον 1ο), μεταξύ των ισοψηφισάντων κατά το ποσοστό
έκπτωσης, διαμορφώθηκε ως ακολούθως :
2ος : «ΜΑΡΔΑΣ – ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ – ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ ΟΕ.», με έκπτωση 58%.
3ος : «ΧΕΙΜΑΡΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ», με έκπτωση 58%.
4ος : «ΝΑΥΠΑΚΤΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», με έκπτωση 56%.
5ος : «VASARTIS SA», με έκπτωση 56%.
6ος : «ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», με έκπτωση 53%.
7ος : «ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ», με έκπτωση 53%.

8ος : «ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», με ποσοστό 51%.
9ος : «ΒΡΥΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», με ποσοστό 51%.
10ος : «ΠΕΤΚΑ ΑΕ», με ποσοστό 51%.
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11ος : «ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», με ποσοστό 48%.
12ος : «ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ», με ποσοστό 48%.
13ος : «Π. ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με ποσοστό 41%.
14ος : «ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ», με ποσοστό 41%.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της
- Την εισήγηση της προέδρου
- Την τήρηση της Νομιμότητας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
α. Εγκρίνει το από 13-9-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων και ορίζει Μειοδότη της Δημοπρασίας
για τη «Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων, έτους 2016», την Εταιρεία «Αφοί Ζησιμόπουλοι ΟΕ», με μέσο
ποσοστό έκπτωσης εμ= 61% επί των τιμολογημένων εργασιών. Η συνολική δαπάνη του έργου κατά την
προσφορά ανέρχεται σε €77.999,62 πλέον ΦΠΑ 24% € 18.719,91 δηλαδή συνολικό ποσό σύμβασης
€96.719,53.
β. Καθορίζει τη λοιπή σειρά μειοδοσίας (μετά τον 1ο), ως ακολούθως :
2ος : «ΜΑΡΔΑΣ – ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ – ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ ΟΕ.», με έκπτωση 58%.
3ος : «ΧΕΙΜΑΡΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ», με έκπτωση 58%.
4ος : «ΝΑΥΠΑΚΤΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», με έκπτωση 56%.
5ος : «VASARTIS SA», με έκπτωση 56%.
6ος : «ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», με έκπτωση 53%.
7ος : «ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ», με έκπτωση 53%.
8ος : «ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», με ποσοστό 51%.
9ος : «ΒΡΥΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», με ποσοστό 51%.
10ος : «ΠΕΤΚΑ ΑΕ», με ποσοστό 51%.
11ος : «ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», με ποσοστό 48%.
12ος : «ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ», με ποσοστό 48%.
13ος : «Π. ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με ποσοστό 41%.
14ος : «ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ», με ποσοστό 41%.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1.
2.
3.
4.
5.

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Γεωργία Αρβανίτη
Βασιλική Μπουφούνου.
Χρύσα Παρίση
Αγλαϊα Σουρανή
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

