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από το πρακτικό της 14ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 11 Μαΐου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η
Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 12183/5.5.2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου
που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα έξι, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Αντύπας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3.
Παπαδόπουλος Κων/νος, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 6. Σερέτη Χριστίνα,
τακτικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Αναγνώστου Ιωάννης, 3. Μαργαρώνης
Παναγιώτης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο αντιδήμαρχος κ. Δημητρόπουλος, ο διευθυντής
οικονομικών υπηρεσιών κ. Κατσάρης, και οι υπάλληλοι κ.κ. Συρίγου, Νικολοπούλου και Καλαβρυτινού.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 135/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού Ι, διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή νέων
οστεοφυλακίων στο Δημοτικό Κοιμητήριο» (Α.Μ. 4/2017).
O Αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 12ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ.
οικ.12202/2017 έγγραφο της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη το πρακτικό Ι της Επιτροπής του διαγωνισμού, του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΝΕΩΝ Ο ΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ» (Α.Μ.4/2017) προϋπολογισμού
12.000,00 € με ΦΠΑ, σας παρακαλούμε να εγκρίνετε την ανάθεση της σύμβασης στον πρώτο οικονομικά
προσφέροντα, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης της σύμβασης (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής) επιφυλασσόμενων των διατάξεων του άρθρου 103 & 106 του Ν.4412/16, μετά
την κλήρωση που θα πραγματοποιήσετε ανάμεσα στους δυο πρώτους οικονομικούς φορείς με ισότιμες
προσφορές ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΚΑ & ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΤΗ με ποσοστό έκπτωσης 40% (σαράντα τοις εκατό ).
Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη του Σώματος το από 25.4.2017 Πρακτικό Ι, της Επιτροπής
Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ117 Ν.4412/16
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ» Α.Μ. 4/2017
Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με το Ν.4412/16 και προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ
Σύστημα Προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 125 του Ν.4412/2016).
Έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ» Α.Μ.04/2017
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Απόφαση Δ.Σ έγκρισης δαπάνης ,έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου:58/17(ΑΔΑ:Ω0Ν6ΩΡΥΑΞΛ)
Απόφαση Ο.Ε. Ψήφιση πίστωσης26/17(ΑΔΑ:6ΥΕΒΩΡΥ-Ψ97)
Απόφαση Ο.Ε.κατάρτισηςτωνόρωνδιακήρυξης:64/2017(ΑΔΑ:ΩΞΒΜΩΡΥ-1ΜΙ)
Απόφαση Ο.Ε. Συγκρότησης επιτροπής:12/2017(ΑΔΑ: 6ΥΦ5ΩΡΥ-Ι9Η)
Περίληψη ΔιακήρυξηςΔημοπρασίαςμεΑρ.Πρωτ.:ΟΙΚ.9362/31.3.2017 (ΑΔΑ:6ΡΡΩΩΡΥ-ΞΜΓ)
Πρωτογενές αίτημα 17REQ005830931
Έγκριση αιτήματος 17REQ005831033
Ανάρτηση διακήρυξης στο μητρώο 17PROC006004892
Απόφαση Δ.Σ Έγκριση τεχνικού προγράμματος 2017 : 382/16 (ΑΔΑ: 7ΝΔΓΩΡΥ-ΗΔΤ)
Προϋπολογισμός:12.000,00€ με Φ.Π.Α
Στην Ηλιούπολη και στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, σήμερα 25/04/2017 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00
π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, αποτελούμενη από τους κάτωθι Δημοτικούς
υπαλλήλους:
1. ΘΑΛΕΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ, Π.Ε. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2. ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Π.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
3.ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΛΙΑΣ, Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην επιτροπή δεν παρίσταται εκπρόσωπος των εργοληπτικών επιχειρήσεων (Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.) διότι
δεν απαντήθηκε το υπ’ αριθ. οικ. 11177/25-04-2017 έγγραφου του Δήμου Ηλιούπολης.
Αφού ο κήρυκας του Δήμου κάλεσε μεγαλόφωνα τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν για να πάρουν
μέρος στη δημοπρασία, η Επιτροπή ήταν έτοιμη για να δεχθεί τις προσφορές τους. Δεν παραστάθηκε κανείς.
Μετά την κήρυξη της λήξης της παραλαβής των προσφορών ο Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε
με το Πρωτόκολλο και παρέλαβε πέντε προσφορές. Μετά τον έλεγχο της έγκαιρης υποβολής τους η επιτροπή
κατέγραψε στον πίνακα και τους πέντε οικονομικούς φορείς στον ΠΙΝΑΚΑ Ι (Α/Α1-5).
Στη συνέχεια, αφού ολοκληρώθηκε η παραλαβή των προσφορών, στο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι καταγράφονται οι
προσφορές κατά σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εκπρόσωπος, ανοίχτηκαν οι
φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής από την Επιτροπή και χωρίς να ελέγξει το νομότυπο
και την πληρότητά τους, αρίθμησε και μονοέγραψε αυτά καταγράφοντάς τα, την τάξη και τη κατηγορία του
στον πίνακα Ι.
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
α/α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΦΑΚ.

ΑΡ. ΤΑΥΤ.

ΑΡ. ΠΡ.

ΚΑΤ.
ΠΤΥΧ

ΤΑ
ΠΤΥΧ

ΑΡ.
ΦΥΛ.ΔΙΚ.

1

ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΚΑ

11149/25-04-17
ΩΡΑ: 9:00

ΟΙΚ

1η

15

2

ΖΥΓΟΜΗΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

11134/25-04-17
ΩΡΑ: 8:36

ΟΙΚ

Α1

30

3

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΤΗΣ

11135/25-04-17
ΩΡΑ: 8:37

ΟΙΚ

1η

17

4

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ

11171/25-04-17
ΩΡΑ: 9:16

ΟΙΚ

2η

15

ΟΙΚ

η

24

5

ΑΦΟΙ ΔΙΓΩΝΝΗ

11073/24-4-17

1

2
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Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση και την μονογραφή των οικονομικών προσφορών και
στην ανακοίνωση των επιμέρους στοιχείων για κάθε διαγωνιζόμενο, που συμπληρώθηκαν στον ΠΙΝΑΚΑ Ι.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ια
α/α
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ΠΤΥΧΙΟΥ

ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΑΡ.
ΦΥΛ.ΔΙΚ.

ΕΝΙΑΙΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

1

ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΚΑ

11149/25-04-17
ΩΡΑ: 9:00

ΟΙΚ

1η

15

40%

2

ΖΥΓΟΜΗΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

11134/25-04-17
ΩΡΑ: 8:36

ΟΙΚ

Α1

30

41%

3

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΤΗΣ
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40%

4

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΩΡΑ: 9:16

ΟΙΚ

2η

15

33%

5

ΑΦΟΙ ΔΙΓΩΝΝΗ

11073/24-4-17

ΟΙΚ

1η

24

30%

Στη συνέχεια προβαίνει στον έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των ποσοστών έκπτωσης.
Μετά καταχωρήθηκαν στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ κατά σειρά μειοδοσίας.
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α/α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡ. ΠΡ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΤΥΧΙΟΥ

ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΑΡ.
ΦΥΛ.ΔΙΚ.

ΕΝΙΑΙΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

1

ΖΥΓΟΜΗΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

11134/25-04-17
ΩΡΑ: 8:36

ΟΙΚ

Α1

30

41%

2

ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΚΑ

11149/25-04-17
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5
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ΟΙΚ

1η

24

30%

Κατόπιν η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών, ξεκινώντας από
τον πρώτο κατά σειρά μειοδότη, σύμφωνα με τον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ, και διαπίστωσε τα κάτωθι:
 ΖΥΓΟΜΗΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στην εγγύηση συμμετοχής δεν αναγράφεται μέρους του στοιχείου στ. της παραγράφου 4 του Άρθρου 72 του
Ν4412/2016 (….ΑΦΜ του οικονομικού Φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση).
 ΑΦΟΙ ΔΙΓΩΝΗ ΟΕ
Έλλειψη μονογραφών στην ΤΕΥΔ
Σύμφωνα με το Ν.4412/2016 Άρθρο 102 για «Συμπλήρωση -αποσαφήνιση πληροφοριών και
δικαιολογητικών», (άρθρο 56 παρ3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ)δύναται να θεραπευτεί.
Επικοινώνησε επίσης με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές και
διαπίστωσε την εγκυρότητα τους.
Μετά τα ανωτέρω η επιτροπή διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη της και την υπ’ αριθ. Οικ. 8116/21.3.2017
γνωμοδότηση της Νομικής υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης σε ερωτήματα που της υποβλήθηκαν και
3

ΑΔΑ: ΩΕΗ2ΩΡΥ-Χ30

αφορούν τους διαγωνισμούς των δημοσίων έργων με το Ν. 4412/16 , διαβιβάζει στην αναθέτουσα αρχή
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ » με το υπ’ αριθ. Οικ. 11300/26.4.2017 έγγραφο τις ελλείψεις του
συμμετέχοντος στο ανωτέρω διαγωνισμό προκειμένου να ειδοποιηθεί.
Η αναθέτουσα αρχή με το υπ’ αριθ. οικ. 11300/26.4.2017 έγγραφό της ειδοποίησε τον ένα οικονομικά
προσφέροντα, ΑΦΟΙ ΔΙΓΩΝΗ ΟΕ, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 Άρθρο 102 για «Συμπλήρωση -αποσαφήνιση
πληροφοριών και δικαιολογητικών», (άρθρο 56 παρ3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ)να συμπληρωθούν εντός 7
ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του εγγράφου (Αρ. Πρωτ. οικ11300/26.4.2017). Ο εν λόγο
οικονομικά προσφέροντας προσήλθε.
Η επιτροπή διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη της όλα τα ανωτέρω εισηγείται ότι:
2. Να απορριφθεί ο οικονομικός φορέας ΖΥΓΟΜΗΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ διότι:
Στην εγγύηση συμμετοχής δεν αναγράφεται μέρους του στοιχείου στ. της παραγράφου 4 του Άρθρου 72 του
Ν4412/2016 (….ΑΦΜ του οικονομικού Φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση).
Το πρακτικό ολοκληρώνεται με το αποτέλεσμα της διαδικασίας κατά την οποία γίνονται δεκτοί οι κάτωθι
οικονομικά προσφέροντες:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
α/α
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33%

5
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11073/24-4-17

ΟΙΚ

1η

24

30%

Η Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού διαπιστώνει την ισοτιμία δύο προσφορών δηλαδή με την
ίδια ακριβώς τιμή. Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με την παρ. 1, άρθρο 90, του Ν4412/2016, και της
διακήρυξης Άρθρο 4.1 παρ η, «…..η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές».
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης βάσει του
κριτηρίου ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσης τιμής αλλά και βάση του
αποτελέσματος της κλήρωσης στην ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΚΑ ή στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΤΗ με ποσοστό έκπτωσης
40% (σαράντα τοις εκατό).
Η κλήρωση θα γίνει από την αναθέτουσα αρχή (Οικονομική Επιτροπή)

παρουσία της επιτροπής

διαγωνισμού και των ισοψηφησάντων οικονομικών φορέων .
Κατά της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος της διαδικασίας χωρεί ένσταση , σύμφωνα με το
άρθρο 117, εντός προθεσμίας 5 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα. Η ένσταση

υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ,η οποία αποφασίζει σύμφωνα με τα

οριζόμενα στο άρθρο 221 εντός προθεσμίας 10 ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η
απόρριψη της ένστασης .
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Για το παραδεκτό της άσκησης της ένστασης απαιτείται με την κατάθεσή της η καταβολή παράβολου
υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 1% (ένα τοις εκατό) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
Μετά το πέρας του χρόνου για τις ενστάσεις και εφόσον δεν έχει υποβληθεί ένσταση η Αναθέτουσα Αρχή
οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως τον πρώτο οικονομικά προσφέροντα («προσωρινά ανάδοχο») σύμφωνα
με το ως άνωθεν πίνακα του πρακτικού προκειμένου να υποβάλλει στην Επιτροπή του Διαγωνισμού
(αρμόδιο όργανο αξιολόγησης) σε κλειστό φάκελο εντός προθεσμίας 10 ημερών τα πρωτότυπα ή αντίγραφα
που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν4250/2014 (Α΄74) όλων των δικαιολογητικών
του Ν 4412/2016 του άρθρου 80, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των
άρθρων 73, 76, και 77 και σύμφωνα με την παρ. 22 και την Υ.Δ. της παρ. 23.2.2 της παρούσης διακήρυξης.
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 28/04/2017
Η Επιτροπή
Θάλεια Καλαβρυτινού, Πρόεδρος,

Σοφία Νικολοπούλου, μέλος
Ιωάννης Μπελλιάς, μέλος

(τ.υ.)

Κατόπιν των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή προέβη σε κλήρωση, λόγω ισότιμων προσφορών
των εργοληπτών, κ.κ. Τζίκα Μαρίας και Ναυπακτίτη Γεωργίου και κατά τα αποτέλεσμά της κληρώθηκε
η εργολήπτρια δημοσίων έργων, κ. ΤΖΙΚΑ ΜΑΡΙΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το άρθρο 24
του Ν. 3613/2007, το Ν. 4412/2016 και το από 25.4.2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Αποδέχεται το από 25/4/2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (Νο Ι) σχετικά με την
εκτέλεση του έργου «Κατασκευή νέων οστεοφυλακίων στο δημοτικό κοιμητήριο» (Α.Μ. 4/2017)
2. Εγκρίνει τα πρακτικά του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή νέων οστεοφυλακίων
στο δημοτικό κοιμητήριο» (Α.Μ. 4/2017), στην εργολήπτρια δημοσίων έργων ΤΖΙΚΑ ΜΑΡΙΑ, με
ποσοστό έκπτωσης 40% (σαράντα τοις εκατό).

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 135/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 15.5.2017

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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