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ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Κερατσίνι: 12/9/2018
Αριθ. πρωτ.: 36443

Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά της 45ης/2018 τακτικής συνεδρίασης της 10-9-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 387/2018

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΧΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΑΛΠΕΑ» (ΑΡΙΘ.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 32033/03-08-2018).
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 10 του μηνός Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με
αριθ. πρωτ: 35336/6-9-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις 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) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος), 2) Άννα Γκρόζου (τακτικό μέλος), 3) Στυλιανή Μιχάλογλου
(τακτικό μέλος), 4) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλος) και 5) Kωνσταντίνος Κούβαρης (τακτικό μέλος).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Κυριακή Ντέρου (τακτικό μέλος), 2)Ελένη Καπουσίζογλου (Αντιπρόεδρος), 3)Παναγιώτης Καραγιαννίδης
(τακτικό μέλος) και 4) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος)
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος,
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατόπιν εισήγαγε το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα και ζήτησε από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
να αποφανθούν για το κατεπείγον του Ε.Η.Δ. θέματος. Το Σώμα μετά από ψηφοφορία ΟΜΟΦΩΝΑ
αποφάσισε το κατεπείγον του θέματος και την ένταξή του στην ημερήσια δ ιάταξη.
Παρακαλούμε όπως πάρετε απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 4412/2016 και του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, για τα ακόλουθα:
Α) Tην έγκριση του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης των δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και
του Πρακτικού ελέγχου Οικονομικών Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για τις «Εργασίες
συντήρησης φυσικού χλοοτάπητα και του περιβάλλοντα χώρου πρασίνου του γηπέδου
Σαλπέα». (Αριθ. Διακήρυξης 32033/03-08-2018).
Β)

Την ανάδειξη της επιχείρησης ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ως προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού
διαγωνισμού για τις «Εργασίες συντήρησης φυσικού χλοοτάπητα και του περιβάλλοντα χώρου
πρασίνου του γηπέδου Σαλπέα». (Αριθ. Διακήρυξης 32033/03-08-2018).
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Στο Κερατσίνι σήμερα στις 27/08/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας
και Αξιολόγησης Διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’
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αριθμόν 17/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και
αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο
«Εργασίες Συντήρησης φυσικού χλοοτάπητα και του περιβάλλοντα χώρου πρασίνου του γηπέδου

Σαλπέα» ( Αρ. διακήρυξης 32033/03-08-2018).

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα ακόλουθα μέλη της επιτροπής:
1)
Καραδήμος Αθανάσιος
2)
Σιγάλα Ελευθερία
3)
Καρδάσης Ιωάννης
Στο άρθρο 2 της διακήρυξης αναφέρεται ότι:
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Ελευθερίου Βενιζέλου 200,
1ος όροφος, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στις 27/08/2018 ημέρα Δευτέρα και η παραλαβή των
προσφορών θα αρχίσει στις 11.00 π.μ και θα λήξει στις 11.30 π.μ.
Κατά το ανωτέρω διάστημα οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώ- πως ή
μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία θα τις
αποσφραγίσει. Επίσης, οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με
άλλον τρόπο στο Δήμο μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού και ώρα
14.00 μ.μ στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.
1. Η Επιτροπή ξεκίνησε στις 11:00 π. μ. την παραλαβή των φακέλων προσφορών που κατέθεσαν οι
ενδιαφερόμενοι.
Κατά την διάρκεια παραλαβής, κατέθεσαν προσφορές οι ακόλουθοι προμηθευτές από εξουσιοδοτημένα για το
σκοπό αυτό πρόσωπα, τα οποία προσκόμισαν τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις:
1.
2.
3.

Επιχείρηση ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
Εταιρεία ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε
Επιχείρηση ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Α. ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ

Στο πρωτόκολλο του Δήμου δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά
Μετά την λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στις 11:30 π.μ., η επιτροπή δήλωσε ότι δεν μπορεί
να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία αποσφράγισης.
2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισμένος φάκελος κ.λ.π.).
Όλες οι προσφορές υποβλήθηκαν σε σφραγισμένο φάκελο, φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η διακήρυξη
στο άρθρο 9. Συγκεκριμένα προσφορές υπέβαλαν οι εξής εταιρείες :
A/A
1.
2.
3.

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Εταιρείας
Επιχείρηση ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
Εταιρεία ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε
Επιχείρηση ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Α. ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ

3. Ακολούθως η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς, το φάκελο των δικαιολογητικών
συμμετοχής , καθώς και τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς όλων των συμμετασχόντων προκειμένου να είναι
δυνατή η πρόσβαση και ο έλεγχος των περιεχομένων τους. Μονογράφησαν δε από την επιτροπή όλα τα
συνημμένα τους.
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών των συμμετεχόντων στον
διαγωνισμό, διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υπέβαλλαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
συμμετοχής, δηλαδή συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα το Τ.Ε.Υ.Δ. (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης του άρθρου 79 παρ. 4. Του Ν. 4412 / 2016), στις ενότητες που καθορίζονται από την διακήρυξη και
όλα τα δικαιολογητικά της Τεχνικής Προσφοράς.:
Η συμμετέχουσα στον διαγωνισμό εταιρεία με την επωνυμία ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε., υπέβαλλε συμπληρωμένο το
Τ.Ε.Υ.Δ. και την Τεχνική Προσφορά, όπου κατά την διαδικασία ελέγχου του ΤΕΥΔ στο πεδίο <<Τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα>> και σύμφωνα με την διακήρυξη ζητείται να έχουν εκτελεστεί 3 συμβάσεις
συνολικής αξίας εκάστης ισης με το 50% του προϋπολογισμού της μελέτης που θα αφορά συντήρηση φυσικού
χλοοτάπητα ποδοσφαιρικού γηπέδου, διαπιστώθηκε ότι ενώ στο συγκεκριμένο πεδίο δηλώνεται ότι η
επιχείρηση σας πληρεί το ανωτέρω κριτήριο από την καταγραφή των εκτελεσθέντων συμβάσεων κατά την
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τελευταία τριετία διαπιστώνεται ότι το ποσό των συμβάσεων είναι μικρότερο από το απαιτούμενο της
διακήρυξης.
Κατόπιν των ανωτέρω, ζητήθηκε να προσκομιστούν εντος τριών (3) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 102 του Ν4412 και τα αναφερόμενα στην οδηγία 23/2018 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία συμβάσεων από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι πληρούνται τα
κριτήρια της ανωτέρω απαίτησης.
Η εταιρία ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε στην συνέχεια, κατέθεσε τις απαιτούμενες συμφωνα με την διακήρυξη συμβάσεις.
Ως εκ τούτου η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να κάνει αποδεκτη την συμμετοχή και των τριών(3)
συμμετοχόντων στον διαγωνισμό ώστε να συνεχίσουν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι την
απόσφράγιση των οικονομικών προσφορών.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 1.Καραδήμος Αθανασιος, 2.Σιγάλα Ελευθερία,
3.Καρδάσης Ιωάννης
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Στο Κερατσίνι σήμερα την 30/08/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’
αριθμόν 17/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και
αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού για τις «Εργασίες συντήρησης φυσικού χλοοτάπητα και του περιβάλλοντα χώρου πρασίνου του
γηπέδου Σαλπέα». (Αριθ. Διακήρυξης 32033/03-08-2018)
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Καραδήμος Αθανάσιος
2) Χατζηβασίλης Αντώνιος
3) Καρδάσης Ιωάννης
1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 11.00 π.μ την αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών των
εταιρειών-επιχειρήσεων που έχουν γίνει δεκτές σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. 33985/29-08-2018 πρακτικό
ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών.
2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τις προσφερόμενες τιμές των εταιριών-επιχειρήσεων και προχώρησε στην
κατακύρωση των εργασιών σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Α/Α

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%

1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Α. ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ

34.000,00 €

2

ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε

33.301,74 €

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

32.949,60 €

Ύστερα από τα παραπάνω η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 32033/03-08-2018 Διακήρυξη του Δημάρχου
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή:
A) Tην έγκριση του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του συνοπτικού
διαγωνισμού για τις «Εργασίες συντήρησης φυσικού χλοοτάπητα και του περιβάλλοντα χώρου πρασίνου του
γηπέδου Σαλπέα»
B) Την ανάδειξη της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ως προσωρινού αναδόχου για τις εργασίες
συντήρησης του γηπέδου Σαλπέα με συνολικό ποσό 32.949,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Καθώς η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές
και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
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υπογράφεται.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Καραδήμος Αθανάσιος, Χατζηβασίλης Αντώνιος, Καρδάσης Ιωάννης
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο - Πρόεδρο κ. Χρήστος Βρεττάκο έλαβε υπόψη:
1.
2.
3.
4.
5.

Το προαναφερθέν έγγραφο
Τo άρθρο 221 του N. 4412/2016
Την υπ’ αριθ. 32033/03-08-2018 Διακήρυξη του Δημάρχου
Το υπ΄αριθμ. 33985/29-8-2018 πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης
Το υπ΄αριθμ. 35412/30-8-2018 πρακτικό οικονομικής αξιολόγησης

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος-Δήμαρχος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος
έθεσε το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
A) Εγκρίνει το Πρακτικό Διενέργειας και Αξιολόγησης και το Πρακτικό Αξιολόγησης Οικονομικών προσφορών
του συνοπτικού διαγωνισμού για τις «Εργασίες συντήρησης φυσικού χλοοτάπητα και του περιβάλλοντα
χώρου πρασίνου του γηπέδου Σαλπέα» ( Αρ. διακήρυξης 32033/03-08-2018).
B) Αναδεικνύει την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ως προσωρινό ανάδοχο του συνοπτικού διαγωνισμού
για τις εργασίες συντήρησης φυσικού χλοοτάπητα και του περιβάλλοντα χώρου πρασίνου του γηπέδου
Σαλπέα με συνολικό ποσό 32.949,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (387)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 11-9-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
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