Άγιος Στέφανος, 01 Φεβρουαρίου 2021
αρ.πρωτ:3572/04-02-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2 (ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
– ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ”
(που συστήθηκε σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ.: 507/2020 ΑΟΕ)
Α.Μ. 22/2020
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 32.258,08€ + 7.741,92€ (Φ.Π.Α. 24%) = 40.000,00€
Στην Αθήνα σήµερα 01-02-2021, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:30 π.µ., στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ.
Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1, Άγιος Στέφανος) συνεδρίασε η Επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 507/0112-2020 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου και κατόπιν της αρ. πρωτ.: 31540/10-12-2020
έγγραφης πρόσκλησης του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών & ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, συνολικής προϋπολογιζόµενης
αξίας 40.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ - CPV: 85321000-5 “∆ιοικητικές Κοινωνικές Υπηρεσίες” - Α∆ΑΜ:
20REQ007736238.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι κάτωθι υπάλληλοι:
Α/Α

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Βασίλης Κατσουρός
∆Ε ∆ιοικητικού, µε βαθµό Α’

2.

Μέλος

Όλγα Καψούρου
ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, µε βαθµό Α’

3.

Μέλος

Σπυριδούλα Λαγκαδινού
∆Ε ∆ιοικητικού

Με το Πρακτικό Νο1 και το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών για την ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα
Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της εταιρείας “SMARTS IKE”, ΑΦΜ: 800538465, ∆ΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ µε
προσφερόµενη τιµή 35.960,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.
Με την υπ΄αριθ. 15/19-01-2021 (Α∆Α: Ψ7ΝΨΩ93-ΒΙΘ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το
ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο.
Σε συνέχεια της υπ΄αριθµ. 15/19-01-2021 ΑΟΕ, απεστάλη η υπ΄αριθµ. 2077/22-01-2021 πρόσκληση στην εταιρεία
“SMARTS IKE”, µέσω e-mail, µε την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτήν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο
2.2.9.2 της ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της
παραγράφου 2.2.3.
Σύµφωνα µε το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά (αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης),
υποβάλλονται από τον προσφέροντα (“προσωρινό ανάδοχο”), εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την
κοινοποίηση της πρόσκλησης.
Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε εµπρόθεσµα τον φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης (αρ. πρωτ. 2788/29-012021).
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 2.2.9.2 της
διακήρυξης, έκρινε ότι είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του άρθρου 2.2.9.2 “Αποδεικτικά µέσα” της
διακήρυξης.
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Στο σηµείο αυτό περατώθηκε η διαδικασία ελέγχου του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
προσωρινού αναδόχου.
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,
• Το Νο 1 Πρακτικό 13/01/2021
• 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 κατακύρωση για τις “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ –
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ” στην εταιρεία “SMARTS IKE”, ΑΦΜ: 800538465, ∆ΟΥ:
ΛΑΜΙΑΣ, Ε∆ΡΑ: Γ. Γεννηµατά 13 τ.κ. 35133 Λαµία, E-MAIL: info@smarts.com.gr, µε προσφερόµενη τιµή
35.960,00 € συµπ. ΦΠΑ 24%.
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1.

Ανάδοχος

Καθαρή
Αξία

ΦΠΑ 24%

Συνολική
Αξία

SMARTS IKE

29.000,00 €

6.960,00 €

35.960,00 €

Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και
υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.
Η Πρόεδρος

1.

Τα Μέλη

1. Όλγα Καψούρου

Βασίλης Κατσουρός

2.

3

Σπυριδούλα Λαγκαδινού

