Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

από το πρακτικό της 32ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 1 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ.36689/27.11.2015 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα πέντε, δηλαδή οι κ.κ. 1. Δημητρόπουλος Άγγελος, Πρόεδρος 2. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 3.
Μπασούρης Μαρίνος και 4. Σερέτη Χριστίνα, τακτικά μέλη, 5. Πανταζόπουλος Ηλίας, αναπληρωματικό
μέλος, ότι οι κ.κ. 1. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 2. Καλούδης Κων/νος, 3. Κοκοτίνης Χρήστος, 4.
Μαργαρώνης Παναγιώτης, 5. Πίκουλα Αργυρώ, τακτικά μέλη δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν
νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Παρών στην συνεδρίαση είναι ο υπάλληλος κ. Κακάτσιος.
Τα πρακτικά τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 289/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού για την «Προμήθεια οργάνων για τη συντήρηση
υπαρχουσών παιδικών χαρών» (Α.Μ. 55/2015).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Δημητρόπουλος, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για
την ανάγκη να συζητηθεί το θέμα που αφορά στην έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού για την
«Προμήθεια οργάνων για τη συντήρηση υπαρχουσών παιδικών χαρών» (Α.Μ. 55/2015), εκτός ημερησίας
διατάξεως.

O Αντιδήμαρχος κ. Δημητρόπουλος, που εισηγήθηκε την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του
θέματος, σχετικά με την έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού για την «Προμήθεια οργάνων για τη
συντήρηση υπαρχουσών παιδικών χαρών» (Α.Μ. 55/2015), είπε τα εξής:
Με την υπ’ αριθ. 78/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ψηφίστηκε πίστωση για την
«Προμήθεια οργάνων για την συντήρηση υπαρχουσών παιδικών χαρών», ποσού 73.800 € σε βάρος του Κ.Α.
30.6662.0002 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου (ΑΑΥ 371/2015) και καθορίστηκε ο τρόπος
εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού.
Με την υπ’ αριθ. 174/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η ανάληψη νομικής
δέσμευσης για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας, συνολικού ποσού 73.800,00 € με το Φ.Π.Α.
Με την υπ’ αριθ. 10/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού.
Με την υπ’ αριθ. 224/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η νόμιμα συνταγμένη
και θεωρημένη 55/2015 μελέτη σχετικά με την «Προμήθεια οργάνων για την συντήρηση υπαρχουσών
παιδικών χαρών», καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας με τη διαδικασία του
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πρόχειρου διαγωνισμού και καθορίστηκαν οι όροι του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της ανωτέρω
προμήθειας.
Στις 26 Νοεμβρίου 2015 διεξήχθη πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια μηχανογραφικού
εξοπλισμού», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.35686/19.11.2015 διακήρυξη του κ. Δημάρχου.

Στη συνέχεια ο εισηγητής, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ.
36672/2015 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, κ. Φώτιου Τζανέτου, το
οποίο έχει ως εξής: Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού, με αντικείμενο την
«Προμήθεια Οργάνων για την συντήρηση υπαρχουσών Παιδικών χαρών» ΑΜ. 55/2015 και, παρακαλούμε
για τις δικές σας ενέργειες.

Στη συνέχεια ο εισηγητής, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το από 25.11.2015 Πρακτικό
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Διενέργειας – αξιολόγησης του Πρόχειρου Διαγωνισμού
Στο Δημοτικό κατάστημα συνεδρίασε, την Τετάρτη 25/11/2015 και ώρα 11:00 π.μ., η επιτροπή
διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την 10/2015
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να ανοίξει τον φάκελο των οικονομικών προσφορών,
αφού εξέτασε σε προηγούμενες συνεδριάσεις της τα τεχνικά δικαιολογητικά, που υποβλήθηκαν, όπως
προβλέπεται από την με αρ.απόφ.254 και αρ. πρωτ. οικ 32170/21-10-2015 Διακήρυξη διενέργειας πρόχειρου
διαγωνισμού για την «Προμήθεια οργάνων για την συντήρηση υπαρχουσών Παιδικών χαρών» ΑΜ.
55/2015
Σε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, ήταν παρόντες:
1. Τζανέτος Φώτιος ως Πρόεδρος
2. Κελέσης Νικόλαος ως τακτικό μέλος
3. Παπαϊωάννου Αλεξάνδρα ως αναπληρωματικό μέλος
Πριν την σημερινή συνεδρίαση, πραγματοποιήθηκαν οι εξής συνεδριάσεις.
Η πρώτη συνεδρίαση έλαβε χώρα την Πέμπτη 29/10/2015, με ώρα έναρξης την 11:00πμ, με αντικείμενο
την παραλαβή των προσφορών, σύμφωνα με την 254/21-10-2015 απόφαση του Δημάρχου και η οποία λόγω
λήξεως του ωραρίου, συνεχίστηκε την Δευτέρα 2/11/2015 και ώρα 15:00πμ όπου εξέτασε τα δεδομένα και τα
προσκομισθέντα στοιχεία και κάνοντας τις απαραίτητες απαιτούμενες ενέργειες, διέκοψε την συνεδρίαση
προς επανάληψή της την Πέμπτη 5/11/2015 και ώρα 13:00. Αφού συνεδρίαση την Πέμπτη 5/11/2015
ολοκλήρωσε την εξέταση των τεχνικών προσφορών και εν συνεχεία, την Παρασκευή 6/11/2015, απέστειλε
μέσω fax την γνωμοδότησή της στους διαγωνιζομένους, γνωστοποιώντας τους την γνώμη της περί του
ελέγχου των Τεχνικών φακέλων. Επ’ αυτού έλαβε από τον διαγωνιζόμενο Κήπων Οδός ΕΠΕ, την
εμπρόθεσμη ένσταση με αρ. πρωτ. 34433/9-11-2015, η οποία κοινοποιήθηκε στην επιτροπή διαγωνισμού την
Δευτέρα 16/11/2015 με την οποία ζητείται: «να απορριφθεί η Προσφορά των Εταιρειών «Babini World Athletico» και «Παπακυριάκη Μερώπη – Ηλιαχτίδα», λόγω ελλιπών δικαιολογητικών και διαφορετικών
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τεχνικών προδιαγραφών και να μην προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας του διαγωνισμού
(άνοιγμα οικονομικών προσφορών)».
Λόγω της ένστασης, η επιτροπή διαγωνισμού συνεδρίασε την Τρίτη 17/11/2015 και ώρα 11:00πμ για να
αποφανθεί σχετικά. Η επιτροπή διαγωνισμού διαβίβασε την εκδίκαση των ενστάσεων με αρ.πρ. 34433/9-112015 και 35648/19-11-2015, στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και η οποία αφού συνεδρίασε την
24/11/2015 και συνέχισε την συνεδρίασή της 25/11/2015, τις απέρριψε.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, εξετάζοντας τα περί του διαγωνισμού διαπίστωσε ότι στο διαγωνισμό
συμμετείχαν και υπέβαλαν προσφορές οι κατωτέρω διαγωνιζόμενοι:

ΑΑ

Ονοματεπώνυμο Επιχείρησης

Τηλ. ειδοποίησης

1

Babini World - Athletico

2105559097

2

Κήπων Οδός ΕΠΕ - Παρκοτεχνική

2108941288

3

Τοπιοδομή ΕΠΕ – Κουνατίδης Octopus

2106017403

4

Παπακυριάκη Μερώπη - Ηλιαχτίδα

2109637524

Οι διαγωνιζόμενοι καταθέσανε φάκελο με σφραγισμένο υποφάκελο «Τεχνικής Προσφοράς» και
σφραγισμένο υποφάκελο «Οικονομικής Προσφοράς»
Η επιτροπή διαγωνισμού την Πέμπτη 29/10/2015, κατά την φάση της δημόσιας συνεδρίασης προέβηκε
στην δημόσια αποσφράγιση του κυρίου φακέλου και στην μονογράφηση και αρίθμηση όλων των
δικαιολογητικών της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο.
Στο στάδιο ελέγχου τις Τεχνικής Προσφοράς, από τον έλεγχο των δικαιολογητικών, διαπίστωσε ότι από
όλους τους διαγωνιζόμενους, δεν γίνεται ιδιαίτερη μνεία για τα υλικά που περιγράφονται στα Α.Τ. 11, Α.Τ.
12, Α.Τ. 28, Α.Τ. 37, Α.Τ. 38, και Α.Τ. 41.
Οι τυχόν παρατηρήσεις, όπου υπάρχουν, ανά διαγωνιζόμενο είναι οι εξής:
1. Διαγωνιζόμενος Babini World - Athletico:
Διαπιστώθηκε

απορία κατά την αντιπαραβολή των εντύπων «βεβαίωσης ελέγχου» του παιχνιδιού

«ΜΥΛΟΣ» (Α.Τ.30) με την περιγραφή του τιμολογίου.
Επ΄αυτού η διαγωνιζόμενη εταιρεία, προσκόμισε με το υπ.αρ.πρωτ.33348/30-10-2015 έγγραφο, την
ζητούμενη διευκρίνιση επί της βεβαίωσης ελέγχου του οργάνου.
2. Διαγωνιζόμενος Κήπων Οδός ΕΠΕ-Παρκοτεχνική:
Από την παρατήρηση της προσφερόμενης τσουλήθρας δημιουργήθηκε η απορία σχετικά με το υλικό
κατασκευής της και συγκεκριμένα για το αν είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο, όπως προβλέπεται
από την μελέτη.
Επ’ αυτού η διαγωνιζόμενη εταιρεία, προσκόμισε με το υπ.αρ.πρωτ.34020/5-11-2015, υπεύθυνες
δηλώσεις όπου βεβαιώνουν ότι το υλικό κατασκευής είναι το πολυαιθυλένιο.
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3. Διαγωνιζόμενος Τοπιοδομή ΕΠΕ – Κουνατίδης Octopus:
Διαπιστώθηκε ασυμφωνία της τεχνικής περιγραφής του νέου παιχνιδιού «ΜΥΛΟΣ» (Α.Τ.30) μεταξύ της
μελέτης και του προσφερόμενου προϊόντος. Συγκεκριμένα, η μελέτη προδιαγράφει όργανο με διαστάσεις
διάμετρο 0,60μ, ύψος 0,90μ, και απαιτούμενο χώρο με διαστάσεις διάμετρο 4,60μ και Μέγιστο ύψος Πτώσης
1,00μ ενώ το προσφέρον όργανο έχει αντίστοιχες διαστάσεις: διάμετρο 1,25μ, Ύψος 1,10μ, ελάχιστη
διάμετρο απαιτούμενου χώρου ασφαλείας 5,25μ και Μέγιστο ύψος πτώσης 0,60μ.
Επιπλέον, η Τεχνική προσφορά του προσφέροντα, φέρει την εξής παρατήρηση (στην σελ. 21η): «Στο
τεύχος της Τεχνικής Έκθεσης – Τεχνικές Προδιαγραφές – Σημεία Παρέμβασης της ΑΜ.55/2015 στη
περιγραφή του μύλου (Α.Τ.30) αναφέρει στις διαστάσεις του οργάνου ότι θα πρέπει να χει διάμετρο 0,60m.
προφανώς η διάσταση που ζητείται είναι λανθασμένη, καθώς το όργανο με τέτοια διάσταση και σε αυτή τη
διάμετρο θα πρέπει να φέρει και κάθισμα δεν είναι λειτουργικό. Το προσφερόμενο όργανο, με τα
προαναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά φέρει πιστοποίηση σύμφωνα με την σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων
ΕΝ1176:2008/1-7 από εγκεκριμένο φορέα πιστοποίησης και είναι οι λειτουργίες του και τα βασικά
χαρακτηριστικά του είναι τα ίδια με αυτό που ζητείται. Είναι λογικό ότι η διάμετρος του είναι μεγαλύτερη,
για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.»
Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη της:
-

τις άνωθεν παρατηρήσεις

-

την πρόβλεψη της Διακήρυξης, όπου αναφέρεται στο 6ο άρθρο, ρητά με υπογράμμιση επισήμανσης ότι
«Οι προμηθευτές θα υποβάλλουν την προσφορά τους για το σύνολο της προμήθειας και όχι για μέρος
αυτής. Προσφορά που δεν πληροί τους παραπάνω όρους απορρίπτεται ως απαράδεκτη με Απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης»

-

την πρόβλεψη της παρ. 5 του άρθρου 12 της Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), περί αποδοχής εκ των
διαγωνιζομένων πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλων των όρων της διακήρυξης

-

την πρόβλεψη της παρ. 2 του άρθρου 10 της διακήρυξης του διαγωνισμού όπου προβλέπεται ότι: «Κατά
της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, μόνο από
προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο, στην
αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι την
επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση
αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με
αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στη Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά».

-

Την αποδοχή της από 20/11/2015 γνωμοδότησης της επιτροπής διαγωνισμού, και την απόρριψη των
ενστάσεων από την Οικονομική Επιτροπή.
Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωμοδότηση, απορρίπτεται ο διαγωνιζόμενος «Τοπιοδομή - Κουνατίδης

Octopus» και κρίνει αποδεκτές τις προσφορές των διαγωνιζόμενων «Babini World-Athletico», «Κήπων
Οδός ΕΠΕ-Παρκοτεχνική» και «Παπακυριάκη Μερώπη – Ηλιαχτίδα».
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Ολοκληρώνει την διαγωνιστική διαδικασία με την αποσφράγιση του φακέλου της Οικονομικής
προσφοράς των διαγωνιζόμενων «Babini World-Athletico», «Κήπων Οδός ΕΠΕ - Παρκοτεχνική» και
«Παπακυριάκη Μερώπη – Ηλιαχτίδα», την Τετάρτη 25/11/2015, λαμβάνοντας τις κάτωθι προσφορές από
τους διαγωνιζόμενους:
Ονοματεπώνυμο Επιχείρησης

Προσφορά

Babini World - Athletico

60.516,00 €

Κήπων Οδός ΕΠΕ - Παρκοτεχνική

62.730,00 €

Παπακυριάκη Μερώπη - Ηλιαχτίδα

62.396,67 €

Ως εκ τούτου, γνωμοδοτεί να προκριθεί ο διαγωνιζόμενος «Babini- Athletico AEBE» λόγω του ότι η
προσφορά του των 60.516,00 €, είναι η χαμηλότερη προσφορά μεταξύ των διαγωνιζομένων.
Η Επιτροπή
Τζανέτος Φώτιος, Πρόεδρος

Τα μέλη Κελέσης Νικόλαος
Παπαϊωάννου Αλεξάνδρα
(τ.υ.)

Συνεχίζοντας ο εισηγητής, έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ. 286/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής με την οποία: 1) έκανε αποδεκτή την από 20.11.02015 γνωμοδότηση της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, επί των υπ’ αριθ. πρωτ. 34433/9.11.2015 και 35648/19.11.2015
υποβληθέντων ενστάσεων της εταιρείας «Κήπων Οδός ΕΠΕ» σχετικά με τον διαγωνισμό για την
«Προμήθεια οργάνων για την συντήρηση υπαρχουσών παιδικών χαρών» (Α.Μ. 55/2015) και 2) απέρριψε
τις υπ’ αριθ. 34433/9.11.2015 και 35648/19.11.2015 ενστάσεις της εταιρείας «Κήπων Οδός ΕΠΕ» σχετικά
με τον διαγωνισμό για την «Προμήθεια οργάνων για την συντήρηση υπαρχουσών παιδικών χαρών» (Α.Μ.
55/2015) σύμφωνα με την ανωτέρω γνωμοδότηση της Επιτροπής και το όλο σκεπτικό της απόφασης
Κλείνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει
σχετικά με την κατακύρωση ή μη των πρακτικών του διαγωνισμού για την «Προμήθεια οργάνων για την
συντήρηση υπαρχουσών παιδικών χαρών» (Α.Μ. 55/2015), στην εταιρεία «BABINI – ATHLETICO
AEBE» σύμφωνα με την προσφορά της και στο συνολικό ποσό των 60.516,00 €, διότι κρίνει ότι είναι
ικανοποιητική και συμφέρουσα για το Δήμο.
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), την Υ.Α.
11389/95 (ΕΚΠΟΤΑ) και το από 25.11.2015 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Αποδέχεται το από 25.11.2015 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την
«Προμήθεια οργάνων για την συντήρηση υπαρχουσών παιδικών χαρών» (Α.Μ. 55/2015)
2. Κατακυρώνει τα πρακτικά του πρόχειρου διαγωνισμού που διεξήχθη στις 29.10.2015 για την
«Προμήθεια οργάνων για την συντήρηση υπαρχουσών παιδικών χαρών» (Α.Μ. 55/2015), στην
εταιρεία «BABINI – ATHLETICO AEBE» σύμφωνα με την προσφορά της και στο συνολικό ποσό
των 60.516,00 €
5

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 289/2015 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

KΟΡΜΑ - ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2.12.2015

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
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