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από το πρακτικό της 26ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 6 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις οικ. 21259/1.11.2018 και οικ.21274/1.11.2018 συμπληρωματική
προσκλήσεις του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα επτά, δηλαδή οι κ.κ. 1. Σερέτη Χριστίνα, Πρόεδρος, 2. Αντύπας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3.
Παπαδόπουλος Κων/νος, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 6. Χιωτέλης Ιωάννης,
τακτικά μέλη, 7. Πίκουλα Αργυρώ, αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1. Αναγνώστου Ιωάννης, τακτικό
μέλος, δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκε νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Δήμαρχος κ. Βαλασόπουλος και οι υπάλληλοι του Δήμου, κ.κ. Κατσάρης,
Γουρλής, Τζανέτος, Μεσσήνη, Κατσορίδα, Βακάλης, Συρύγου, Παπακώστα.
Τα πρακτικά τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 349/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Πρακτικού του διαγωνισμού για την υπηρεσία «Περιοδική επιθεώρηση και έκδοση
των ετήσιων πιστοποιητικών συμμόρφωση υπαρχουσών παιδικών χαρών» (Α.Μ. 37/2018).
Ο υπάλληλος του Δήμου, κ. Βακάλης, που εισηγήθηκε το 3ο θέμα της συμπληρωματικής
πρόσκλησης, έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.21387/2018 έγγραφο της Επιτροπής
Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη το πρακτικό Ι της Επιτροπής του διαγωνισμού, της υπηρεσίας «Περιοδική
Επιθεώρηση και έκδοση των ε τήσιων πισ τοπο ιητικών συμμό ρφωσης υπαρχουσώ ν παιδικώ ν
χαρών» (Α.Μ. 37/2018), προϋπολογισμού 74.392,56 € με ΦΠΑ, σας παρακαλούμε να εγκρίνετε την ανάθεση
της σύμβασης στον μοναδικό οικονομικά προσφέροντα, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης της σύμβασης
επιφυλασσόμενων των διατάξεων του άρθρου 103 & 106 του Ν.4412/16, με προσφερόμενη τιμή 73.648,63 €.
Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη του Σώματος το από 26.9.2018 Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής
Διαγωνισμού για την «Περιοδική επιθεώρηση και έκδοση των ετήσιων πιστοποιητικών συμμόρφωση
υπαρχουσών παιδικών χαρών» ( Α.Μ. 37/2018), το οποίο έχει ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Στην Ηλιούπολη σήμερα την 26-09-2018, ημέρα

Τετάρτη και ώρα

12:00 συνήλθε σε τακτική

συνεδρίαση στην Τεχνική Υπηρεσία, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 240/2018 ( ΑΔΑ ΩΗ1ΝΩΡΥ-ΨΛΖ ), απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που
κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία « Περιοδική Επιθεώρηση
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και έκδοση των ετήσιων πιστοποιητικών συμμόρφωσης υπαρχουσών παιδικών χαρών » ΑΜ 37/2018 (Αριθμ.
Διακήρυξης 272 / 05-09-2018 ΑΔΑ ΩΗΛΗΩΡΥ-5Ρ9 )
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) ΛΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ.
2) ΚΕΛΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
3) ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 12:00

την παραλαβή των φακέλων προσφορών που κατέθεταν οι

ενδιαφερόμενοι, καθώς και αυτών που είχαν αποσταλεί στην υπηρεσία.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή
καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης.
Η Επιτροπή αποφάσισε η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών
προσφορών και των οικονομικών προσφορών να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση.
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………. Συγκεκριμένα, προσφορές υπέβαλαν οι εξής:
Α/Α

Ονοματεπώνυμο
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ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ

3. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς, το φάκελο των δικαιολογητικών
συμμετοχής, καθώς και το φάκελο της τεχνικής προσφοράς, μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την
Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.
Οι διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής:
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Δικαιολογητικά
1.Τυποποιημενο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ

ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ
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2. Εγγύηση συμμετοχής
3. Νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας
( α,β,γ,δ,ε,στ,ζ,η,θ,ι,κ )

4. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς. Συγκεκριμένα:
α. Η προσφορά της εταιρείας ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και γίνεται
αποδεκτή.
5. Ακολούθησε η αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς, της προσφέρουσας εταιρείας, που έγινε δεκτή κατά
τα παραπάνω. Οι προσφερόμενες τιμές με Φ.Π.Α της, διαμορφώνεται ως εξής:
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Οικονομική προσφορά σε ευρώ

1

ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ

73648,63

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 272 / 05-09-2018 Διακήρυξη του Δημάρχου
2. την υποβληθείσα προσφορά
2
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3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. την υπ’ αριθ. 556/5-6-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
5. τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή
των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο
Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:
Την ανάδειξη της εταιρείας ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ ως προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας Περιοδική
Επιθεώρηση και έκδοση των ετήσιων πιστοποιητικών συμμόρφωσης υπαρχουσών παιδικών χαρών » ΑΜ
37/2018, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1) ΛΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ.
2) ΚΕΛΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
3) ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(τ.υ.)
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 Ν.
4412/2016, το Ν. 4555/2018, το από 26.9.2019 Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(δηλώνοντας λευκό οι κ.κ. Χιωτέλης και Πίκουλα)
1. Αποδέχεται και εγκρίνει το από 26.9.2019 Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπηρεσία
«Περιοδική Επιθεώρηση και έκδοση των ετήσιων πιστοποιητικών συμμόρφωσης υπαρχουσών παιδικών
χαρών» (Α.Μ. 37/2018)
2. Αναδεικνύει την εταιρεία «ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ Ε.Π.Ε.» ως προσωρινό ανάδοχο της υπηρεσίας «Περιοδική
Επιθεώρηση και έκδοση των ετήσιων πιστοποιητικών συμμόρφωσης υπαρχουσών παιδικών χαρών»
(Α.Μ. 37/2018), στο ποσό των 73.648.63 € σύμφωνα με την προσφορά της η οποία είναι πλήρης,
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 349/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 7.11.2018

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ
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