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Άγιος Στέφανος 02/11/2020
Αριθ. Πρωτ :27386

ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού µειοδότη
του συνοπτικού διαγωνισµού για “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ”,
συνολικού προϋπολογισµού σαράντα δύο χιλιάδων εκατόν τριάντα πέντε ευρώ και είκοσι
λεπτών (42.135,20€) 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
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. 7/2020 Μελέτης του Τµήµατος Τεχνικών Έργων της ∆/σης Τ.Υ., που
ενσωµατώθηκε στα παραρτήµατα της διακήρυξης.
Το 8579/05-04-2020 Αίτηµα περί Λήψης Απόφασης ∆ηµάρχου για έγκριση
∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας, το οποίο
καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α∆ΑΜ:
20REQ006578475
Την
έγκριση
του
παραπάνω
πρωτογενούς
αιτήµατος
λαµβάνοντας
Α∆ΑΜ:20REQ007304840
την αριθµ. 404/22-09-2020 (Α∆Α:ΨΟΙΒΩ93-ΝΚΞ) Απόφαση Οικονοµικής
Επιτροπής, µε την οποία µε την οποία εγκρίθηκαν, η σχετική µελέτη, οι όροι
διακήρυξης του συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού και η συγκρότηση της
επιτροπής διαγωνισµού
Την υπ’ αριθ. 2535/23291/25-09-2020 (20PROC007389770) διακήρυξη.

5.

6.
7.

8.
9.

αυτοδιοίκησης

και

της

Το υπ’ αριθ. 27068/29-10-2020 Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 404/2020 απόφαση
Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε το οποίο :

«….Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σήµερα 19 Οκτωβρίου 2020 ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα 10:30 πµ, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προκειµένου να διεξαχθεί
ο συνοπτικός διαγωνισµός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, και προσδιορίζεται στην υπ’ αριθµ. 07/2020 µελέτη
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αποτελούµενη από τους:
1.
2.
3.

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΕΞΑΡΧΟΥ, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Πρόεδρο
ΝΑΤΖΙΜΠ- ΓΙΩΡΓΟ ΦΑΡΑΧ, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΟΥΤΣΙΝΑ, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έλαβε υπ’ όψιν του όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη
διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της υπ’ αρ. 23291/25-09-2020
διακήρυξης και αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου τριών (3)
µελών παραβρέθηκαν και τα τρία (3) µέλη, κήρυξε την έναρξη των διαδικασιών της
δηµοπρασίας στις 10:30 π.µ.
Μετά το πέρας της ώρας επίδοσης των φακέλων δηλαδή της 11:00 π.µ., η πρόεδρος της
επιτροπής παρέλαβε τις προσφορές σε σφραγισµένους φακέλους που είχαν κατατεθεί στο
πρωτόσκολο του ∆ήµου µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού κατά το άρθρο 2.4.2
της διακήρυξης
Η επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι όλοι οι φάκελοι προσφοράς κατατέθηκαν εµπρόθεσµα τις
κατέγραψε στον παρακάτω Πίνακα Ι. Οι επωνυµίες των προσφερόντων φαίνονται
παρακάτω:
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ
1. ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΡ∆ΑΣ, ∆ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
2. ΑΡΠΕ∆ΩΝ, ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ∆ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών που κατέθεσαν
προσφορά. Παρών στη διαδικασία ήταν εκπρόσωπος της εταιρείας «ΑΡΠΕ∆ΩΝ Ι.Κ.Ε»
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε
προσφερόντων ήταν πλήρη.

ότι

τα

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε,
προσφοράς των διαγωνιζοµένων.

δικαιολογητικά

στην

αποσφράγιση

όλων

συµµετοχής

των

φακέλων

Από τον έλεγχο των φακέλων της τεχνικής προσφοράς διαπιστώθηκε
συµµετέχοντες µπορούν να γίνουν δεκτοί για τη συνέχιση της διαδικασίας.

των

τεχνικής

ότι

όλοι οι

Μετά την ολοκλήρωση ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και της τεχνικής
προσφοράς, η επιτροπή διαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονοµικών
προσφορών των συµµετεχόντων. Οι οικονοµικές προσφορές µονογράφησαν από την Ε.∆ και
ανακοινώθηκαν τα επιµέρους στοιχεία του κάθε διαγωνιζοµένου. Οι οικονοµικές προσφορές
φαίνονται στον κατωτέρω Πίνακα ΙΙ κατά σειρά µειοδοσίας
Πίνακας ΙI:

Οικονοµικές Προσφορές Συµµετεχόντων κατά σειρά καταγραφής τους
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ
Φ.Π.Α. 24%

1.

ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΡ∆ΑΣ ∆ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

33.980,00 €

42.135,20 €

2.

ΑΡΠΕ∆ΩΝ, ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.

34.900,00 €

43.276,00 €

3.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

35.880,00 €

44.491,20 €

Α/Α

ΜΑΡΚΟΥ

∆ΙΠΛ.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ

Κατά τη διαδικασία σύνταξης του πρακτικού διαβιβάστηκε στην πρόεδρο του διαγωνισµού το
µε α.π.26312/22.10.2020 ενηµερωτικό σηµείωµα της ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΙΚΕ, το οποίο έλαβαν γνώση
τα µέλη της επιτροπής διαγωνισµού και σύµφωνα µε το οποίο ζητείται η απόρριψη των
προσφορών των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό ΠΑΥΛΟΥ ΧΑΡ∆Α και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΑΡΚΟΥ γιατί δεν υπέβαλαν τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη στοιχεία για την απόδειξη της
τεχνικής τους επάρκειας.
Η επιτροπή διαγωνισµού επί του ενηµερωτικού σηµειώµατος θα ήθελε να επισηµάνει τα εξής:
1. δεν έχει υποβληθεί καµία ένσταση κατά των όρων της διακήρυξης
2. στο άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης αναφέρεται ρητά ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι
∆ιπλωµατούχος Αρχιτέκτονας, ή Πολιτικός ή Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος
µηχανικός µε άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος ΤΕΕ

3.

στο άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ. του Παραρτήµατος Ι της διακήρυξης αναφέρεται ρητά ότι
ανάδοχος θα πρέπει να είναι ∆ιπλωµατούχος Αρχιτέκτονας, ή Πολιτικός ή
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος µηχανικός µε άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος ΤΕΕ

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, προσωρινός ανάδοχος της υπηρεσίας αναδεικνύεται ο ΠΑΥΛΟΣ
ΧΑΡ∆ΑΣ, ∆ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, µε συνολική οικονοµική προσφορά
(χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού 33.980,00 € ή 42.135,20 € µε Φ.Π.Α. 24%, δεδοµένου ότι είναι
ο µειοδότης και το κριτήριο ανάθεσης είναι «η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) σύµφωνα µε το άρθρο 2.3.1 της
διακήρυξης.....“

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής για:
4.

Την έγκριση των υπ’ αριθ. 27068/29-10-2020 Πρακτικού 1 της Επιτροπής
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού.

5.

Την ανακήρυξη του ΧΑΡ∆Α ΠΑΥΛΟΥ, διπλ.Πολιτικού Μηχανικού ως προσωρινού
αναδόχου για “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ” µέχρι το ποσό των
42.135,20€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 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 πρακτικά Νο 1
Κοινοποίηση: Τµήµα Προµηθειών

