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Απόσπασμα
από το πρακτικό της 5ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 14 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ. 2888/09.02.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα οχτώ, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Αντύπας Γεώργιος Αντιπρόεδρος ,3.
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5.Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 6. Σερέτη
Χριστίνα, τακτικά μέλη, 7. Καλούδης Κων/νος, και 8. Κουρής Μιχαήλ αναπληρωματικά 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 οι υπάλληλοι του Δήμου κ.κ. Κατσάρης, Μακρής , Συρίγου, Παπακώστα και
Πεταχτή.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Σπυρίδων Ζωγράφος.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 52/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ή μη του πρακτικού Νο3 της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση πλυντηρίου αυτοκινήτων» (Α.Μ. Κ20/2017)
O Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 11ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ.
οικ.2777/2018 έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά την έγκριση Πρακτικών Νο3 του ανοικτού
διαγωνισμού και κατακύρωση οριστικά αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση πλυντηρίου
αυτοκινήτων» (Α.Μ. Κ20/2017) και το οποίο έχει ως εξής:

Ηλιούπολη: 6/2/2018

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια και Εγκατάσταση πλυντηρίου Αυτοκινήτων»
Α.Μ.: Κ20/2017
Νο 3 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Του Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση πλυντηρίου
αυτοκινήτων» για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Α.Μ.:Κ20/2017 προϋπολογισμού :
106.454,00 € με ΦΠΑ
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Σήμερα, 6/2/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην Οικονομική
Υπηρεσία του Δήμου Ηλιούπολης η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 313/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση της προσφοράς που κατατέθηκε
στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση
πλυντηρίου αυτοκινήτων» για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Α.Μ.: Κ20/2017 με
αριθ.πρωτ.οικ.30451/25-10-2017), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 47804 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ».
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Πεταχτή Σοφία ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2) Κουβελέτσου Ζωγραφιά ΤΕ 17-ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
3) Λαλλάς Αθανάσιος ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧ.- ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Με το υπ’ αριθ. 2ο πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και ανάδειξης
προσωρινού αναδόχου για την ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της
εταιρείας KARCHER ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως
προσωρινό ανάδοχο στο ποσό των 85.790,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Με την υπ’ αριθ. 2/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΧ5ΛΩΡΥ-0ΑΛ)εγκρίθηκε το
ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, στις 26/1/2018 απεστάλη στον προσωρινό ανάδοχο μέσω ΕΣΗΔΗΣ,
ηλεκτρονική πρόσκληση με την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην
ανωτέρω διακήρυξη.
Σύμφωνα με την διακήρυξη, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό
ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους.
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου και στον έλεγχο
πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν .
Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ κοινοποιήθηκε στον προσωρινό
ανάδοχο την 6/2/2018. Η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων των
δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Σημειώνεται ότι ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε εμπρόθεσμα στο πρωτόκολλο του Δήμου τον φάκελο
με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου : 2507/2-2-18
Ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας.
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση των φακέλων και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που
υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:


Απόσπασμα ποινικού μητρώου όλων των μελών του Διοικητικού συμβουλίου και του Δ/ντα
συμβούλου



Κωδικοποιημένο καταστατικό , όπως έχει κατατεθεί στο ΕΒΕΑ – ΦΕΚ
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Πιστοποιητικό ΕΒΕΑ καταχώρησης πρακτικού διοικητικού συμβουλίου



Πιστοποιητικό ΕΒΕΑ δήλωσης δραστηριοτήτων επιχείρησης



Γενικό Πιστοποιητικό ΕΒΕΑ
 Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης



Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση



Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικόγραφού πτωχεύσεως



Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικόγραφού εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή



Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικόγραφού αίτησης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης



Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικόγραφού αίτησης λύσεως εταιρείας



Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικόγραφού αίτησης σχεδίου αναδιοργάνωσης



Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικόγραφού αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής
εκκαθάρισης



Την υπ΄αριθμ. 273/2017 ένορκη βεβαίωση του Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας



ΑΑΔΕ - Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο



ΕΦΚΑ βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας



ALPHA BANK Πιστοληπτική ικανότητα



ISO 9001:2008



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕΠΕ

Η επιτροπή ζήτησε μέσω ΕΣΗΔΗΣ διευκρινίσεις για το Πιστοποιητικό περί κατάθεσης δικόγραφού
εκκαθαριστή/ συννεκαθαριστή που κατατέθηκε. Διαπιστώθηκε ότι εκ παραδρομής κατατέθηκε το ανωτέρω
έγγραφο και η εταιρεία έστειλε μέσω ΕΣΗΔΗΣ το Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικόγραφού
εκκαθαριστή/ συννεκαθαριστή το οποίο και έγινε δεκτό.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη
μορφή είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η διακήρυξη.
Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε το συνημμένο πρακτικό της Επιτροπής για την αξιολόγηση

των

δικαιολογητικών του μειοδότη και να γίνει κατακύρωση της προμήθειας του πλυντηρίου αυτοκινήτου στην
εταιρεία KARCHER ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο
ποσό των 85.790,00 € πλέον Φ.Π.Α
H Επιτροπή Αξιολόγησης ολοκλήρωσε το έργο της , συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε
και υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.

Πρόεδρος
Πεταχτή Σοφία ΠΕ
Οικονομικού Λογιστικού

Τακτικό μέλος
Κουβελέτσου Ζωγραφιά ΤΕ 17
Τακτικό μέλος
Λαλλάς Αθανάσιος ΤΕ3
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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,

και το από 06.02.2018 Πρακτικό Νο3 – αντίστοιχα – της Επιτροπής Αξιολόγησης και

Διενέργειας Διαγωνισμού.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(Δηλώνοντας λευκό οι κ.κ Αντύπας και Κουρής)
1. Αποδέχεται και εγκρίνει το από 06/02/2018 Πρακτικό Νο 3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
για την «Προμήθεια και εγκατάσταση πλυντηρίου αυτοκινήτων» (Α.Μ. Κ20/2017)
2. Κατακυρώνει τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανακηρύσσει οριστικό μειοδότη την εταιρεία
KARCHER ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο ποσό
των 85.790,00 € πλέον Φ.Π.Α

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 52/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 16.2.2018

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
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