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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 30η̋/2018 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 11-6-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2018

ΘΕΜΑ:
ΕΓΚΡΙΣΗ
ΤΟΥ
ΥΠ΄ΑΡΙΘ.
23153/8-6-2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KARCHER
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ-ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙ ΣΤΙΒΑΡΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΑΡ.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 18882/17-05-2018).
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 11 του μηνό̋ Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με
αριθ. πρωτ: 22922/7-6-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τη̋, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν
παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ (Πρόεδρο̋-Δήμαρχο̋), 2) Κυριακή Ντέρου (τακτικό μέλο̋), 3) Αννα Γκρόζου (τακτικό
μέλο̋), 4) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλο̋) και 5) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλο̋).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1)Ελένη Καπουσίζογλου (Αντιπρόεδρο̋), 2) Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ (τακτικό μέλο̋), 3) Κωνσταντίνο̋
Κούβαρη̋ (τακτικό μέλο̋) 4) Γεώργιο̋ Καλαμαρά̋ (τακτικό μέλο̋).
Μετά τη διαπίστωση τη̋ απαρτία̋ ο Δήμαρχο̋ - Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋,
κήρυξε την έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋.
Στη συνέχεια εισηγούμενο̋ το 1ο ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα αναφέρθηκε στο υπ΄αριθμ. 23468/11-6-2018
έγγραφο του τμήματο̋ Προμηθειών & Αποθηκών τη̋ Διεύθυνση̋ Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ω̋
εξή̋:
Παρακαλούμε όπω̋ πάρετε απόφαση σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ των άρθρου 103 και 105 του Ν. 4412/2016
και του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 για τα ακόλουθα:
A)Tην έγκριση του υπ’ αριθ. 23153/08-06-2018 Πρακτικού Δικαιολογητικών Κατακύρωση̋ τη̋ Επιτροπή̋
Διαγωνισμού και
B)Την ανάδειξη τη̋ εταιρεία̋ KARCHER ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ω̋ αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πλήρω̋ αυτόνομου πλυστικού
μηχανήματο̋ υψηλή̋ πίεση̋ ζεστού-κρύου νερού επί στιβαρού μεταλλικού πλαισίου ( Αρ. διακήρυξη̋
18882/17-05-2018)
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Στο Κερατσίνι σήμερα στι̋ 08/06/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή
Διενέργεια̋ και Αξιολόγηση̋ Διαγωνισμών του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε
με την υπ’ αριθ 17/2018 απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και
αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωση̋ που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργεια̋ του συνοπτικού
διαγωνισμού για την «προμήθεια πλήρω̋ αυτόνομου πλυστικού μηχανήματο̋ υψηλή̋ πίεση̋

ζεστού-κρύου νερού επί στιβαρού μεταλλικού πλαισίου» ( Αρ. διακήρυξη̋ 18882/17-05-2018).
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα ακόλουθα μέλη τη̋ Επιτροπή̋:
1)
Κιοσόγλου Βικτωρία (Κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων, με βαθμό Α΄)
2)
Κουβελιώτη̋ Χρήστο̋ (Κλάδου ΔΕ Εποπτών Καθαριότητα̋ , με βαθμό Α΄)
3)
Γρηγοράκου Γεωργία (Κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Β΄)
Με το υπ’ αριθ. 22096/04-06-2018 Πρακτικό Διενέργεια̋ & Αξιολόγηση̋, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε
την ανάδειξη τη̋ εταιρεία̋ KARCHER ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ΑΦΜ: 094328552) ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, Οδό̋ Μωραϊτίνη 18, Τ.Κ.: 14452 Μεταμόρφωση Αττική̋) ΤΗΛ. 2102316153 – FAX 210-2316159 ω̋ προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια
πλήρω̋ αυτόνομου πλυστικού μηχανήματο̋ υψηλή̋ πίεση̋ ζεστού-κρύου νερού επί στιβαρού μεταλλικού
πλαισίου.
Με την υπ΄αριθ. 236/2018 απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό. Η
ανωτέρω απόφαση κοινοποιήθηκε στην συμμετέχουσα μέσω τηλεομοιοτυπία̋.
Στην συνέχεια η εταιρεία KARCHER ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
κλήθηκε στι̋ 06/06/2018 με την υπ’ αριθ. πρωτ. 27769/06-06-2018 πρόσκληση να προσκομίσει σε
σφραγισμένο φάκελο, τα προβλεπόμενα από το άρθρο 15 τη̋ διακήρυξη̋ δικαιολογητικά κατακύρωση̋.
Αν στι̋ ειδικέ̋ διατάξει̋ που διέπουν την έκδοσή του̋, δεν προβλέπεται χρόνο̋ ισχύο̋ των δικαιολογητικών,
θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοση̋ εντό̋ ενενήντα (90) ημερών που προηγούνται τη̋
ημερομηνία̋ υποβολή̋ των δικαιολογητικών τη̋ πρόσκληση̋. Οι ένορκε̋ βεβαιώσει̋ που τυχόν
προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίση̋ να φέρουν ημερομηνία εντό̋ ενενήντα (90)
ημερών που προηγούνται τη̋ ημερομηνία̋ υποβολή̋ των δικαιολογητικών τη̋ πρόσκληση̋.
Η εταιρεία KARCHER ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατέθεσε
εμπρόθεσμα στην υπηρεσία το σφραγισμένο φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωση̋ με αρ. πρωτ.
23012/07-06-2018.
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του φάκελου με τα δικαιολογητικά
κατακύρωση̋ και στον έλεγχο πληρότητα̋ των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν.
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που
υποβλήθηκε από την εταιρεία KARCHER ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα οποία
προκύπτει, ότι δεν έχουν ει̋ βάρο̋ του̋ τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα
αναφερόμενα τη̋ παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε̋
δραστηριότητε̋, παιδική εργασία και άλλε̋ μορφέ̋ εμπορία̋ ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα τη̋
υπεξαίρεση̋, τη̋ απάτη̋, τη̋ εκβίαση̋, τη̋ πλαστογραφία̋, τη̋ ψευδορκία̋, τη̋ δωροδοκία̋ και τη̋ δόλια̋
χρεοκοπία̋.
Ειδικότερα προσκομίσθηκε:
Ø
Αντίγραφα ποινικού μητρώου του Διευθύνοντο̋ Συμβούλου και όλων των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου τη̋ εταιρεία̋ από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει ει̋ βάρο̋ του̋ τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα τη̋ παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016
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(2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι, είναι ενήμεροι ω̋ προ̋ τι̋ φορολογικέ̋ υποχρεώσει̋ του̋.
Ειδικότερα προσκομίσθηκε:
Ø
Πιστοποιητικό φορολογική̋ ενημερότητα̋ από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(3) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορεί̋ στου̋ οποίου̋
είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση.
(4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι, είναι ενήμεροι ω̋ προ̋ τι̋ υποχρεώσει̋ του̋ που αφορούν τι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ (κύρια̋ και
επικουρική̋)
Ειδικότερα προσκομίσθηκαν:
Ø
Πιστοποιητικό ασφαλιστική̋ ενημερότητα̋ από τον ΕΦΚΑ με τα οποία καλύπτονται οι ανωτέρω
απαιτήσει̋ τη̋ διακήρυξη̋
(5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενό̋ η εγγραφή του̋ σε
αυτό και το ειδικό επάγγελμά του̋.
Ειδικότερα προσκομίσθηκε:
Ø
Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι η
εταιρεία KARCHER ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι εγγεγραμμένη
σε αυτό.
(6) Νομιμοποιητικά έγγραφα του συμμετέχοντο̋, από το οποίο προκύπτει ο νόμιμο̋ εκπρόσωπο̋.
Ειδικότερα προσκομίσθηκαν:
Ø
Το σύνολο των ζητούμενων δικαιολογητικών
(7) Ένορκη βεβαίωση με την οποία Δηλώνεται ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρο̋ του οικονομικού φορέα,
μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξη̋ τη̋ προθεσμία̋ υποβολή̋ προσφορά̋
ή αίτηση̋ συμμετοχή̋: αα) τρει̋ (3) πράξει̋ επιβολή̋ προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματο̋ Επιθεώρηση̋ Εργασία̋ για παραβάσει̋ τη̋ εργατική̋ νομοθεσία̋ που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με
την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπω̋ εκάστοτε ισχύει, ω̋ «υψηλή̋» ή «πολύ υψηλή̋»
σοβαρότητα̋, οι οποίε̋ προκύπτουν αθροιστικά από τρει̋ (3) διενεργηθέντε̋ ελέγχου̋, ή ββ) δύο (2) πράξει̋
επιβολή̋ προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματο̋ Επιθεώρηση̋ Εργασία̋ για παραβάσει̋ τη̋
εργατική̋ νομοθεσία̋ που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίε̋ προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντε̋ ελέγχου̋.
Σύμφωνα με το έγγραφο Α.Π.: ΕΣ-334130-2017/10001 του ΣΕΠΕ, όπου δηλώνεται ότι εφαρμόζονται οι
διατάξει̋ τη̋ παρ. 2 του αρ. 80 του Ν. 4412/2016.
(8)

Πιστοποιητικό διασφάλιση̋ ποιότητα̋ ISO 9001

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 15 τη̋ διακήρυξη̋.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προ̋ τη Οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με τι̋
διατάξει̋ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2016 και των άρθρων 103 & 105, του Ν. 4412/2016:
Την κατακύρωση τη̋ προμήθεια̋ στην εταιρεία KARCHER ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΦΜ: 094328552) ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, Οδό̋ Μωραϊτίνη 18, Τ.Κ.: 14452
Μεταμόρφωση Αττική̋) ΤΗΛ. 210-2316153 – FAX 210-2316159 ω̋ αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού
για την προμήθεια πλήρω̋ αυτόνομου πλυστικού μηχανήματο̋ υψηλή̋ πίεση̋ ζεστού-κρύου νερού επί
στιβαρού μεταλλικού πλαισίου καθώ̋ η προσφορά τη̋ είναι πλήρη̋, σύμφωνη με του̋ όρου̋ τη̋ διακήρυξη̋
και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋, ω̋ ακολούθω̋:
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΤΙΜΗ (€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)

1

Αυτόνομο πλυστικό μηχάνημα υψηλή̋
πίεση̋ ζεστού- κρύου νερού επί στιβαρού
μεταλλικού πλαισίου
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
ALFRED KARCHER GMBH & CO KG
ΤΥΠΟΣ:
HDS 9/50 DE Tr1 (ΕΚΔΟΣΗ: CAB)

1

34.000,00

34.000,00

ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

8.160,00
42.160,00

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο - Πρόεδρο κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο έλαβε υπόψη:
1.Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τι̋ διατάξει̋ των άρθρου 103 και 105 του Ν. 4412/2016
3.Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
4.Το υπ’ αριθ. 23153/08-06-2018 Πρακτικό Αποσφράγιση̋ – Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωση̋ τη̋
Επιτροπή̋ Διαγωνισμού
5.Την υπ΄αριθμ. Διακήρυξη 18882/17-05-2018
και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρο̋-Δήμαρχο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋
έθεσε το ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα προ̋ ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.Εγκρίνει το υπ’ αριθ. 23153/08-06-2018 Πρακτικό Δικαιολογητικών Κατακύρωση̋ τη̋ Επιτροπή̋
Διαγωνισμού για την προμήθεια πλήρω̋ αυτόνομου πλυστικού μηχανήματο̋.

B. Αναδεικνύει την εταιρεία KARCHER ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ΑΦΜ: 094328552) ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, Οδό̋ Μωραϊτίνη 18, Τ.Κ.: 14452 Μεταμόρφωση Αττική̋) ΤΗΛ. 2102316153 – FAX 210-2316159 ω̋ ανάδοχο του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πλήρω̋
αυτόνομου πλυστικού μηχανήματο̋ υψηλή̋ πίεση̋ ζεστού-κρύου νερού επί στιβαρού μεταλλικού πλαισίου
(Αρ. διακήρυξη̋ 18882/17-05-2018) καθώ̋ η προσφορά τη̋ είναι πλήρη̋, σύμφωνη με του̋ όρου̋ τη̋
διακήρυξη̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋, ω̋ ακολούθω̋:

4

ΑΔΑ: ΩΗ3ΟΩΕΣ-ΝΘ9

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Αυτόνομο πλυστικό μηχάνημα υψηλή̋
πίεση̋ ζεστού- κρύου νερού επί στιβαρού
μεταλλικού πλαισίου
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
ALFRED KARCHER GMBH & CO KG
ΤΥΠΟΣ:
HDS 9/50 DE Tr1 (ΕΚΔΟΣΗ: CAB)

ΤΙΜΗ (€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)

34.000,00

34.000,00

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

1

ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

8.160,00
42.160,00

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (261)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 12-6-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
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