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Άγιος Στέφανος 15/01/2021
Αριθ. Πρωτ : 1115

ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού µειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισµού για την “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ” µε κριτήριο
αξιολόγησης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά συνολικού προϋπολογισµού
40.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
Έχοντας υπόψη:
1. το Ν.3463/06(ΦΕΚ114Α): Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ.1 και την
παρ.4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07

2. το Ν.3852/10 (ΦΕΚ87Α):Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
διοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης.

3. Την υπ' άρ. 2401/21846/11-09-2020 (Α∆Α;ΨΩΓΕΩ93-Κ42) απόφαση ∆ηµάρχου
∆ιονύσου περί "Ορισµού Αντιδηµάρχων και µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου"

4. Την υπ’ αριθ. 22/2020 µελέτη όπως συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής
5.
6.
7.
8.

Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού, που ενσωµατώθηκε στα παραρτήµατα της
διακήρυξης.
Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση των εργασιών, το οποίο καταχωρήθηκε στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α∆ΑΜ:20REQ007722011
ην
έγκριση
του
παραπάνω
πρωτογενούς
αιτήµατος
λαµβάνοντας
Α∆ΑΜ:
20REQ007736238
την αριθµ. 507/01-12-2020 (Α∆Α:ΨΚΤΓΩ93-ΨΤΛ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής,
µε την οποία εγκρίθηκε η σχετική µελέτη και οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του
συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού και η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού
Την υπ’ αριθ. 3308/31537/10-12-2020 (20PROC007816065) διακήρυξη.

9. Το υπ’ αριθ. 1083/15-01-2021 Πρακτικό 1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού η
οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 507/2020 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής
σύµφωνα µε το οποίο:
“......Αντικείµενο της παρούσας συνεδρίασης είναι η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες
προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου “Εργασίες Υποστήριξης ∆ιαχείρισης της Πράξης Κοινωνικού
Παντοπωλείου – Κοινωνικού Φαρµακείου ∆ήµου ∆ιονύσου”, συνολικού προϋπολογισµού σαράντα
χιλιάδων ευρώ (40.000,00) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής, σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. 507/2020 Απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής (ΑΟΕ), µε την οποία εγκρίθηκε η σχετική µελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι η περίληψη της σχετικής διακήρυξης (αρ. πρωτ.: 31597/3308/10-12-2020)
δηµοσιεύτηκε σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και αφού η Επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν της τους όρους της
διακήρυξης, κηρύχθηκε η έναρξη της διεξαγωγής της δηµοπρασίας στις 10:30 π.µ.
Η Επιτροπή κάλεσε όσους επιθυµούν να πάρουν µέρος στο διαγωνισµό να προσέλθουν και να
παραδώσουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.2. της διακήρυξης, σε ενιαίο
κλειστό και σφραγισµένο φάκελο µε τη σφραγίδα του διαγωνιζόµενου, µέσα στον οποίο θα περιέχονται
και σφραγισµένοι φάκελοι µε τις τεχνικές και οικονοµικές προσφορές, όπως ορίζει το άρθρο 2.4.2.3. και
να επιδείξουν το δελτίο ταυτότητός τους.
Στη συνέχεια καταγράφηκε ότι για την ανωτέρω διαγωνιστική διαδικασία προσήλθε και παρέδωσε
εµπροθέσµως στην Επιτροπή, τους φακέλους προσφορών, όπως ορίζει το άρθρο 2.4.2 της διακήρυξης,
µόνο ο παρακάτω υποψήφιος ανάδοχος:
Ανάδοχος
Έδρα
1.
SMARTS IKE
Γ. Γεννηµατά 13 - Λαµία

Ο προσκοµιζόµενος φάκελος του διαγωνιζόµενου, αριθµήθηκε και µονογράφτηκε από τον Πρόεδρο και
τα µέλη της Επιτροπής.
Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών, δηλαδή η 11.00 π.µ. και µη υπάρχοντος άλλου
ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κήρυξε τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και συνέχισε δηµόσια τη
συνεδρίαση για την αποσφράγιση του κυρίου φακέλου της προσφοράς, την καταγραφή των
δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά επίδοσης και του φακέλου της τεχνικής προσφοράς,
µονογράφοντας τα δικαιολογητικά συµµετοχής.
Ο ευρισκόµενος στον ανοιχτό φάκελο προσφοράς, εσωτερικός φάκελος που περιείχε την οικονοµική
προσφορά, µονογράφτηκε από την Επιτροπή και παρέµεινε σφραγισµένος.
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών συµµετοχής του συµµετέχοντος, συνεχίστηκε η
συνεδρίαση, ώστε να ελεγχθεί η πληρότητά τους, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης,
ως ακολούθως:
Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κατά την εξέταση του φακέλου “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής” της εταιρείας “SMARTS IKE” ελέγχθηκε το
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.) και η Επιτροπή έκρινε οµοφώνως ότι πληροί τους
όρους της διακήρυξης, κατά το συγκεκριµένο χρονικό σηµείο της προκαταρκτικής απόδειξης, περί της µη
συνδροµής λόγων αποκλεισµού.
Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κατόπιν η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση και τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς του
συµµετέχοντος, του οποίου η προσφορά κρίθηκε αποδεκτή κατά τη διαδικασία ελέγχου των
δικαιολογητικών συµµετοχής.
Κατά την εξέταση του φακέλου “Τεχνική Προσφορά” της εταιρείας “SMARTS IKE”, η Επιτροπή έκρινε
οµοφώνως ότι πληροί τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της Α.Μ. 22/2020
µελέτης του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού.
Κατόπιν των ανωτέρω, η διαγωνιζόµενη εταιρεία “SMARTS IKE” υπέβαλε πλήρη φάκελο δικαιολογητικών
συµµετοχής και τεχνικής προσφοράς σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και συνεχίζει στο επόµενο
στάδιο του διαγωνισµού, ήτοι τον έλεγχο της οικονοµικής προσφοράς.
Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Εν συνεχεία, η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας “SMARTS
IKE” που ήταν η µοναδική συµµετέχουσα που προχώρησε στο επόµενο στάδιο αποσφράγισης
οικονοµικών προσφορών.
Η οικονοµική προσφορά, η οποία και είχε τοποθετηθεί σε ξεχωριστό φάκελο (σφραγισµένο και
υπογεγραµµένο) αποσφραγίστηκε, και η Επιτροπή κατέγραψε την προσφερόµενη τιµή, όπως φαίνεται
στον παρακάτω πίνακα:

•

Ανάδοχος

Καθαρή Αξία

ΦΠΑ 24%

Συνολική Αξία

SMARTS IKE

29.000,00 €

6.960,00 €

35.960,00 €

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ’ όψιν:
Tο Ν.4412/2016 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών” (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016),
Tο Ν.3463/2006/Α’ 114 “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
Tο Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα
Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
Tο Ν. 4555/2018, Πρόγραµµα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι” (ΦΕΚ 133/19-7-2018),
Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α'): Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία (ΕΕ)
2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά µε την
προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηµατικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί
(εµπορικό απόρρητο) από την παράνοµη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της
15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης και
άλλες διατάξεις,
Tο Ν.3861/2010 “Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτoδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και
άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
Tο Ν.4013/2011 “περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων” (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
Το N. 4270/2014 (Α' 143) “Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”,

Το N. 2859/2000 (Α’ 248) “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας”,
Το N.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15,
Το N. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα”,
Το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”,
Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”
Την µε αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονοµίας &
Ανάπτυξης “Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης”
Tων σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της διακήρυξης, καθώς και
του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω,
Τη νοµοθεσία και τις διατάξεις όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή,
Την υπ' αρίθµ. 2401/21846/11-09-2020 (Α∆Α:ΨΩΓΕΩ93-Κ42) Απόφαση ∆ηµάρχου ∆ιονύσου περί
"Ορισµού Αντιδηµάρχων και µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου",
Την υπ’ αριθµ. 854/27-11-2020 (Α∆Α: ΩΙΒΒΩ93-Η3Ν) ΑΑΥ,
Την υπ’ αριθµ. 22/2020 µελέτη όπως συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού που ενσωµατώθηκε στο παράρτηµα Ι της διακήρυξης,
Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση των εργασιών, το οποίο καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
∆ηµόσιων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 20REQ007722011,
Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 20REQ007736238,
Την υπ’ αριθµ. 507/01-12-2020 (Α∆Α:ΨΚΤΓΩ93-ΨΤΛ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία
εγκρίθηκαν η σχετική µελέτη, οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του συνοπτικού µειοδοτικού
διαγωνισµού και η συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,
Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί µέχρι την ηµέρα εκτέλεσης της παροχής
υπηρεσίας,
Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα υπηρεσιών,
Την εµπροθέσµως υποβληθείσα προσφορά του συµµετέχοντος,
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή:
Την αποδοχή της προσφοράς που υποβλήθηκε στον αρ. πρωτ.: 31537/3308/10-12-2020 συνοπτικό
διαγωνισµό και τη συνέχιση στο επόµενο στάδιο (αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονοµικής
προσφοράς), επειδή τα δικαιολογητικά συµµετοχής του ήταν πλήρη και η τεχνική προσφορά σύµφωνη µε
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της ΑΜ 22/2020 µελέτης του Αυτοτελούς
Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού του ∆ήµου ∆ιονύσου, του
παρακάτω συµµετέχοντος:
Ανάδοχος
Έδρα
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Επίσης, όπως προκύπτει από την αξιολόγηση της ως άνω υποβληθείσας οικονοµικής προσφοράς, η
Επιτροπή διαγωνισµού προτείνει ως προσωρινό ανάδοχο προς την Οικονοµική Επιτροπή την εταιρεία
“SMARTS IKE”, µε προσφερόµενη τιµή 35.960,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο
καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα………………...“
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για:

1.

Την έγκριση του υπ’ αριθ. 1083/15-01-2021 Πρακτικού 1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού.

2.

Την ανακήρυξη της εταιρίας “SMARTS IKE”, ως προσωρινό Ανάδοχο για τις “Εργασίες
Υποστήριξης ∆ιαχείρισης της Πράξης Κοινωνικού Παντοπωλείου – Κοινωνικού
Φαρµακείου ∆ήµου ∆ιονύσου”µε προσφερόµενη τιµή 35.960,00 € συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. 24%, καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και
τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και οικονοµικά η πλέον συµφέρουσα για το ∆ήµο ∆ιονύσου.
Ο Αντιδήµαρχος
Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

Τσουδερός Ιωάννης
Συνηµµένα: Το πρακτικό Νο 1
Κοινοποίηση: Τµήµα Προµηθειών

