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ΑΔΑ: ΩΛ04ΩΞ1-ΚΨ4

Έγκριση Πρακτικού 2 του Συνοπτικού Διαγωνισμού
της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και ανάδειξη οριστικού
αναδόχου.

Αριθμός Απόφασης:
31
Χολαργός σήμερα την 20η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη, ώρα 09.30 και στο
κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την
15-2-2019, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :
Παρόντες
Βικτωρία Νικάκη
Γεωργία Αρβανίτη
Αγλαϊα Σουρανή
Μιχάλη Τράκα
Αθανάσιο Αυγουρόπουλο (αναπλ. Μέλος)

Απόντες
Βασιλική Μπουφούνου
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
Δημήτριο Τούτουζα
Γιώργο Ρεμούνδο
Κων/νο – Πολ/νη Τίγκα

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρίσκεται ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Υπάλληλος των Τεχνικών Υπηρεσίας κ. Κων/νος Κωνστάντιος (για τα 5 ο και 6ο
θέματα).
Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το με αριθ. πρωτ. 4213/15-2-2019 Πρακτικό της
Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Μελετών, που
συντάσσονται από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως ακολούθως :
Στο Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, στις 15-2-2019, ημέρα Παρασκευή, συνεδρίασε η Επιτροπή
Διαγωνισμού, η οποία συστάθηκε με την υπ. αριθ. 28/7-2-2018 (ΑΔΑ:6ΤΝ7ΩΞ1-ΣΘ0) Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια με
τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2018255 εγκεκριμένη
μελέτη του Δήμου, τους όρους και τις διατάξεις της υπ’αριθ. πρωτ. 26715/23-11-2018 διακήρυξης του διαγωνισμού, που
εγκρίθηκαν με την υπ’αριθ. 235/20-11-2018 (ΑΔΑ: 6ΟΧΠΩΞ1-8Β5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
1.
Παρασκευή Τσαρδακλή, Πρόεδρος
2.
Κωνσταντίνος Κωνστάντιος, Μέλος
3.
Γεώργιος Βασιλάκης, Μέλος (λόγω αδυναμίας του τακτικού μέλους Παναγιώτη Αυγουστάκη έγινε
αντικατάστασή του από το αναπληρωματικό μέλος Γεώργιο Βασιλάκη)
Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 28345/7-12-2018 Πρακτικό (1) διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια
με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη του
οικονομικού φορέα «ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ Ε.Π.Ε.» ως προσωρινό ανάδοχο.
Το ανωτέρω πρακτικό εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 245/12-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΣ1ΠΩΞ1-Γ45) Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής. Στη συνέχεια, στις 14-12-2018, ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος προμηθειών κοινοποίησε
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε κάθε προσφέροντα την εν λόγω απόφαση, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών.
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Κατά της εν λόγω απόφασης δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση εντός της προβλεπόμενης πενθήμερης προθεσμίας
και εν συνέχεια, ο προσωρινός ανάδοχος κλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2192/24-1-2019 πρόσκληση της Επιτροπής
Διαγωνισμού, να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της
πρόσκλησης, τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο στις 28/1/2019 (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο),
ο οποίος κατέθεσε εμπρόθεσμα τον υπ’αριθ. πρωτ. 3592/8-2-2019 σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών.
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου, μονογραφή των δικαιολογητικών και έλεγχο αυτών, από
τον οποίο προέκυψε ότι όλα τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν είναι πλήρη και σωστά και σύμφωνα με όσα προβλέπει
το άρθρο 13 της διακήρυξης.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή να κατακυρωθεί η
ανωτέρω προμήθεια στον οικονομικό φορέα «ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ Ε.Π.Ε.» και έως του ποσού των πενήντα δύο χιλιάδων
τετρακοσίων τριάντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (52.436,50 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

Την εισήγηση της Προέδρου

Το με αριθ. πρωτ. 4213/15-2-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών
Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Μελετών, που συντάσσονται από τη Δ/ση Τεχνικών
Υπηρεσιών

Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
α. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 4213/15-2-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης
Προσφορών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Μελετών, που συντάσσονται από τη Δ/ση
Τεχνικών Υπηρεσιών, του Συνοπτικού Διαγωνισμού της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».
β. Την ανάδειξη του Οικονομικού Φορέα «ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ Ε.Π.Ε.», ως Οριστικού Αναδόχου της ανωτέρω
Προμήθειας και έως του ποσού των πενήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα έξι ευρώ και πενήντα
λεπτών (52.436,50 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσμία άσκησης
της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΝΙΚΑΚΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Γεωργία Αρβανίτη
2. Αγλαϊα Σουρανή
3. Μιχάλης Τράκας
4. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

