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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ :
Έγκριση πρακτικού-γνωμοδότησης για την κατακύρωση ή
μη της προμήθειας με τίτλο «Συντήρηση σιντριβανιών του
Δήμου για το έτος 2015».
Αριθμός Απόφασης:
243

Χολαργός σήμερα την 17η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Πέμπτη, ώρα 09.30 και στο κατάστημα
του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 12-12-2015,
συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :
Παρόντες

Απόντες

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη- Πρόεδρο

Γεωργία Αρβανίτη

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

Χρύσα Παρίση

Βασιλική Μπουφούνου

Ιωάννης Κεχρής

Αγλαϊα Σουρανή

Νικόλαος Αποστολόπουλος

Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας
Ειρήνη Βεντουζά (αναπληρωματικό μέλος).

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.
Η Πρόεδρος, είπε ότι το παρόν θέμα εισάγεται ως έκτακτο και, ως εκ τούτου, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του
Σώματος, προκειμένου αυτό να προταχθεί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
Η Οικονομική Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, όπως το παρόν θέμα συζητηθεί ως έκτακτο και προταχθεί των
θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το με αριθ. πρωτ. 27197/10-112015 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, το οποίο έχει ως ακολούθως :

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 58/2015 εγκεκριμένη μελέτη του Δήμου Παπάγου-Χολαργού με τίτλο ΄΄ Συντήρηση
σιντριβανιών του Δήμου για το έτος 2015΄΄ και τους όρους της υπ’ αρ. 25388/15 διακήρυξης, που εγκρίθηκαν με την υπ’
αρ. 196/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών αποτελούμενη, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 58/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής, από τους:
1.
2.
3.

Σταματάκη Μαρία, Πρόεδρο
Γεωργικόπουλο Ιωάννη, Μέλος
Πολίτη Αλέξανδρο, Μέλος

συνήλθε σε συνεδρίαση την Δευτέρα 09-11-2015 στο κτήριο του Δήμου Παπάγου –Χολαργού στην οδό Περικλέους
55 στον Χολαργό, για την διενέργεια του ανωτέρω διαγωνισμού.
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Στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, κατατέθηκαν οι κάτωθι προσφορές:
1.

FONTANA FOUNTAINS ABEE, με εκπρόσωπο τον κ. Ανδρέα Παπαευαγγέλου με ΑΔΤ ΑΕ 506388

2.

ΓΡ. Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, με εκπρόσωπο τον κ. Δημήτριο Νικολαϊδη .

Κανένας άλλος δεν προσήλθε και, αφού παρήλθε η ώρα που καθορίζεται στη διακήρυξη (10.30 πμ), η Πρόεδρος της
Επιτροπής κήρυξε τη λήξη για την παράδοση των προσφορών.
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής των συμμετεχόντων διαπίστωσε
τα κάτωθι:
Η εταιρεία ΓΡ. Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ συμμετείχε στον διαγωνισμό με εκπρόσωπο τον κ. Δημήτριο Νικολαϊδη
χωρίς να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του
εκπροσωπούμενου, όπως ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού στην παρ. 4β του άρθρου 7 της διακήρυξης. Άντι αυτού
κατέθεσε στην Επιτροπή απλή φωτοτυπία του υπ’ αρ. 7.346/02-08-2012 Πληρεξουσίου. Επομένως, η προσφορά της
εταιρείας ΓΡ. Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ απορρίπτεται και αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής της εταιρείας FONTANA FOUNTAINS ABEE, είναι σύμφωνα με τα απαιτούμενα
από την ισχύουσα διακήρυξη και η προσφορά της γίνεται δεκτή κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών, το με αριθ. πρωτ. 29315/8-12-2015 Πρακτικό της
ανωτέρω Επιτροπής, το οποίο έχει ως ακολούθως :
Στο Δημαρχείο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, σήμερα Δευτέρα 07-12-2015 και ώρα 10.00π.μ., σε συνέχεια της
με αριθ. πρωτ: 29315/4-12-2015 πρόσκλησης για την αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών, συνήλθε η Επιτροπή
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών λοιπών προμηθειών και εργασιών– υπηρεσιών αποτελούμενη, σύμφωνα με
την υπ΄ αρ. 58/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, από τους :
Σταματάκη Μαρία, ως Πρόεδρο
Πολίτη Αλέξ., ως μέλος
Γεωργικόπουλο Ιωάννη, ως μέλος,
για το άνοιγμα της τεχνικής προσφοράς της εταιρεία FONTANΑ FOUNTAINS ABEE.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
I. Την υπ' αριθ.58/2015 απόφαση του Δ.Σ. «περί συγκρότησης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών
και εργασιών»
II. Τις διατάξεις:
α. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. τ.Α 19/1995),
β. της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993),
γ. του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί
συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως
τροποποιήθηκε με την οδηγία 2055/51/ΕΚ(ΦΕΚ τ.Α 64/2007) της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου 2005.
δ. του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και ιδιαίτερα του άρθρου 158
παράγραφος και του άρθρου 209.
ε. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278.
ζ. της Απόφασης Υπ. Οικονομίας. Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010- ΦΕΚ 1789/12.11.2010 και του Ν. 4281/2014
III.Την υπ’ αρ. 58/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
IV.Την υπ’ αρ. 196/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπή
V.Την υπ. αριθ. 25388/2015 διακήρυξη
VI.Την τεχνική προσφορά της ανωτέρω εταιρείας
Διαπίστωσε ότι:
Η τεχνική προσφορά της εταιρείας FONTANΑ FOUNTAINS ABEE γίνεται δεκτή καθώς είναι σύμφωνη με την
διακήρυξη και την ανωτέρω μελέτη.
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Ακολούθως, η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών, το με αριθ. πρωτ. 30695/15-12-2015
Πρακτικό της ανωτέρω
Επιτροπής, το οποίο έχει ως ακολούθως :
Στο Δημαρχείο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, σήμερα Παρασκευή 11-12-2015 και ώρα 1.30π.μ., σε συνέχεια της
με αριθ. πρωτ: 29984/9-12-2015 πρόσκλησης για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, συνήλθε η Επιτροπή
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών λοιπών προμηθειών και εργασιών– υπηρεσιών αποτελούμενη, σύμφωνα με
την υπ΄ αρ. 58/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, από τους :
Σταματάκη Μαρία, ως Πρόεδρο
Πολίτη Αλέξ., ως μέλος
Γεωργικόπουλο Ιωάννη, ως μέλος,
για το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς της εταιρεία FONTANΑ FOUNTAINS ABEE.
Προέκυψαν οι κάτωθι προσφερόμενες τιμές :
Υλικό και εργασία
1 Σύστημα καταρράκτη στο Δημαρχείο, σε αντικατάσταση
κατεστραμμένου, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην
παράγραφο Α της Τεχνικής Περιγραφής- Τεχνικών
Προδιαγραφών, (υλικά, μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης,
δοκιμές, παράδοση σε πλήρη λειτουργία, σε υπάρχουσα
λεκάνη)
2 Σύστημα δημιουργίας τριών ευθυγράμμων πιδάκων στο
Δημαρχείο, σε αντικατάσταση κατεστραμμένου, όπως
αναλυτικά περιγράφεται στην παράγραφο Β της Τεχνικής
Περιγραφής- Τεχνικών Προδιαγραφών, (υλικά, μικροϋλικά,
εργασία τοποθέτησης, δοκιμές, παράδοση σε πλήρη λειτουργία,
σε υπάρχουσα λεκάνη)
3 Σύστημα ενός αφρώδη πίδακα και ενός δακτυλίου με 24 πίδακες
στο Δημαρχείο, σε αντικατάσταση κατεστραμμένου, όπως
αναλυτικά περιγράφεται στην παράγραφο Γ της Τεχνικής
Περιγραφής- Τεχνικών Προδιαγραφών, (υλικά, μικροϋλικά,
εργασία τοποθέτησης, δοκιμές, παράδοση σε πλήρη λειτουργία,
σε υπάρχουσα λεκάνη)
4 Ηλεκτρικός πίνακας σιντριβανιού, σε αντικατάσταση
κατεστραμμένου, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην
παράγραφο Δ της Τεχνικής Περιγραφής- Τεχνικών
Προδιαγραφών, (υλικά, μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης,
δοκιμές, παράδοση σε πλήρη λειτουργία, σε υπάρχουσα βάση)
5 Δύο (2) συστήματα σιντριβανιών νησίδας Λεωφόρου Περικλέους
σε αντικατάσταση κατεστραμμένων, όπως αναλυτικά
περιγράφεται στην παράγραφο Ε της Τεχνικής ΠεριγραφήςΤεχνικών Προδιαγραφών, (υλικά, μικροϋλικά, εργασία
τοποθέτησης, δοκιμές, παράδοση σε πλήρη λειτουργία, σε δύο
(2) υπάρχουσες λεκάνες). Η τιμή είναι και συνολικά και για τα
δύο συστήματα.
6 Αποξήλωση, καθαρισμός, συντήρηση, επανατοποθέτηση
αντλιών σε διάφορα σιντριβάνια του Δήμου. (υλικά, μικροϋλικά,
εργασία αποξήλωσης, καθαρισμός σε μπάνιο ειδικού οξέος,
συντήρηση, επανατοποθέτηση, δοκιμές, παράδοση σε πλήρη
λειτουργία, σε υπάρχουσες λεκάνες) παρ. ΣΤ της Τ. ΠεριγραφήςΤ. Προδιαγραφών
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Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

6ΟΚ4ΩΞ1-ΜΧΨ
I. Την υπ' αριθ.58/2015 απόφαση του Δ.Σ. «περί συγκρότησης τηςΑΔΑ:
επιτροπής
διενέργειας διαγωνισμών
προμηθειών και εργασιών»
II. Τις διατάξεις:
α. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. τ.Α 19/1995),
β. της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993),
γ. του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί
συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως
τροποποιήθηκε με την οδηγία 2055/51/ΕΚ(ΦΕΚ τ.Α 64/2007) της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου 2005
δ. του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και ιδιαίτερα του άρθρου 158
παράγραφος και του άρθρου 209.
ε. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278.
ζ. της Απόφασης Υπ. Οικονομίας. Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010- ΦΕΚ 1789/12.11.2010 και του Ν. 4281/2014
III. Την υπ’ αρ. 58/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
IV. Την υπ’ αρ. 196/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπή
V. Την υπ. αριθ. 25388/2015 διακήρυξη
VI. Την οικονομική προσφορά της ανωτέρω εταιρείας
VII. Τα υπ’ αρ. 27197/10-11-2015, 27948/19-11-2015 και 29315/8-12-2015 πρακτικά της
VIII. Την υπ’ αρ. 228/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Εξέταση ενστάσεων της εταιρείας ΓΡ. Δ.
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. επί του υπ’ αρ. 27197/10-11-2015 πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού
και επί της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Συντήρηση σιντριβανιών
του Δήμου για το έτος 2015» με την οποία απορρίφθηκε η ένσταση της εταιρείας ΓΡ. Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΟΕ.
IX. Τον έλεγχο των δικαιολογητικών του μειοδότη για τα οποία έχει υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το
άρθρο 7 παρ. γ της διακήρυξης και την υποβολή αυτών στην αρμόδια Επιτροπή όλων των πιστοποιητικών για
τον προβλεπόμενο έλεγχο.
ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ
Ότι σύμφωνα με την εφαρμογή των διατάξεων του ΕΚΠΟΤΑ η ανάθεση της προμήθειας με τίτλο
«Συντήρηση σιντριβανιών του Δήμου για το έτος 2015» θα πρέπει να γίνει στην εταιρεία FONTANΑ FOUNTAINS
ABEE με τιμή προσφοράς 48.550,00€ πλέον ΦΠΑ 23% 11.166,50€, ήτοι συνολική τιμή 59.716,50€.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :

1. Την εισήγηση της προέδρου.
2. Τα τρία Πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, όπως αυτά
παρουσιάζονται ανωτέρω.
3. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει το με αριθ. πρωτ. 30695/15-12-2015 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών
και κατακυρώνει την Προμήθεια με τίτλο : «Συντήρηση σιντριβανιών του Δήμου για το έτος 2015», στην εταιρεία
FONTANΑ FOUNTAINS ABEE , αντί δαπάνης 48.550,00€ πλέον ΦΠΑ 23% 11.166,50€, ήτοι συνολική τιμή
59.716,50€.
Το μέλος κ. Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας ψήφισε «ΠΑΡΩΝ».
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Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
2. Βασιλική Μπουφούνου
3. Αγλαϊα Σουρανή
4. Ειρήνη Βεντουζά
5. Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας

