INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.07.29 12:38:28
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΨΠΛΩΚ9-8ΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 15/20-07-2016
Αριθ.Αποφ. 192/2016
ΘΕΜΑ: Περί κατακύρωσης ή μη πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την
ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο { Προμήθεια ειδών
καθαριότητας και ευπρεπισμού 2016-2017}-Εξέταση ενστάσεων .
Στους Μολάους, σήμερα την 20-07-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 11037/15-07-2016 πρόσκληση του
Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα
τα παρακάτω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαυρομιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος)

Δουμάνη Σοφία

2 Σουρλάς Ιωάννης

Χριστάκος Σταύρος

3. Μαρούσης Χαράλαμπος

Καλογερίνης Ηλίας

4. Βελιώτης Ευστάθιος (Αναπλ. Μέλος)

Αναγνωστοπούλου Ελένη

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο.
Τα τακτικά μέλη με την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας
τους να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη για τη νόμιμη αναπλήρωσή τους, τα
οποία και παρευρέθησαν.
Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα
εξής:
Με την αριθ. 148/2016 απόφαση της Ο.Ε. καθορίσαμε του όρους διαγωνισμού της
προμήθειας με τίτλο {Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2016-2017}
συνολικού προϋπολογισμού 59.316,34€ μαζί με τον Φ.Π.Α.
Κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στο Δημαρχείο του Δήμου
Μονεμβασίας ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, ημέρα Πέμπτη (23-062016) με ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών την 11:00 π.μ., εμφανίστηκαν και
έγιναν δεκτοί οι κατωτέρω εκ των υποψηφίων αναδόχων, οι οποίοι είχαν λάβει τεύχη
διακήρυξης και την προβλεπόμενη προσφορά θεωρημένη αρμοδίως από εμάς:
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Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ

1.
2.
3.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

Συνεχίζοντας, ο κ. Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είπε τα εξής:
«Η επιτροπή διαγωνισμού που αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του Δήμου μας η
οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 339/2015 ΑΟΕ , διενήργησε τον διαγωνισμό σύμφωνα
με την υπ. αριθμ. πρωτ. 9031/14-06-2016 διακήρυξη της δημοπρασίας της προμήθειας,
οι όροι της οποίας είχαν εγκριθεί με την υπ' αριθ. 148/2016 Α.Ο.Ε. του Δήμου
Μονεμβασίας, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Λακωνικός Τύπος»
με αριθ. φύλλου 4931/16-06-2016.
Στην συνέχεια και σε δημόσια συνεδρίαση ανοίχθηκαν οι φάκελοι που περιέχουν τα
δικαιολογητικά συμμετοχής και η Ε.Δ. σύμφωνα με το από 23-06-2016 πρακτικό
διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής έκαστου προμηθευτή
και βάσει αυτού γίνονται δεκτοί οι εξής:
 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
Απορρίπτει την προσφορά της κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ λόγω έλλειψης
ασφαλιστικής ενημερότητας ΟΑΕΕ του εργοδότη σύμφ. με το άρθρ. 6 παρ. Αβ της
διακήρυξης.
Ακολούθως η επιτροπή διαγωνισμού προχώρησε στην αποσφράγιση των
οικονομικών προσφορών , και κατέγραψε τα αποτελέσματα αυτών, τα οποία αναλυτικά
φαίνονται στο από 23-06-2016 συνημμένο πρακτικό της επιτροπής.
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή διαγωνισμού προτείνει την κατακύρωση των ειδών
καθαριότητας και ευπρεπισμού 2016-2017 για τις ανάγκες του Δήμου Μονεμβασίας και
των Νομικών του Προσώπων ως εξής:
 Στην
Παναγιωτακάκου Ελένη, Σκάλα Λακωνίας, Τ.Κ. 23051 με Α.Φ.Μ.
149977100, έναντι συνολικού ποσού 42.359,42€ με ΦΠΑ και,
 Στην εταιρεία «Παπαδόπουλος Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.», Καλαβρύτων 80, Τρίπολη, Τ.Κ.
22100 με Α.Φ.Μ. 999129350, έναντι συνολικού ποσού 3.717,36€ με ΦΠΑ.
Εν συνεχεία η κ. Παναγιωτακάκου Ελένη κατέθεσε τις αριθ. 9669/23-06-2016 &
9691/23-06-2016 ενστάσεις κατά της προσφοράς της εταιρείας «Παπαδόπουλος Α.&
ΣΙΑ ΟΕ», σύμφωνα με τις οποίες, η μεν πρώτη ένσταση αφορά στη μη προσκόμιση
πιστοποιήσεων από το Γενικό Χημείο του Κράτους, MSOS οδηγίες χρήσης, σημάνσεις
επικινδυνότητας, προφυλάξεις που προβλέπει ο Κοινοτικός και Εθνικός Νόμος, τα είδη
θα περιέχουν βλαπτικές ουσίες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον κατά το μέτρο του
δυνατού, δηλαδή δεν φέρουν αυτά τα οποία ορίζει η διακήρυξη 9031 και οι τεχνικές της
προδιαγραφές 1-6, η δε δεύτερη αφορά διότι στην υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας
«Παπαδόπουλος Α.& ΣΙΑ ΟΕ» με τις χώρες προέλευσης και τα εργοστάσια
παραγωγής δηλώνουν ψευδώς στους κωδικούς βαμβάκι, εντομοκτόνο σε σπρέϋ,
καθαριστικό αποσμητικό Wc 40 gr, ως εργοστάσιο παραγωγής το pappy το οποίο
εργοστάσιο δεν υπάρχει, το pappy είναι ονοματοδοσία προϊόντων γνωστής αλυσίδας
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σούπερ μάρκετ και κατά συνέπεια η προσφορά αντίκειται στους όρους της διακήρυξης
9031 στην οποία λέγεται ότι πρέπει να δηλώνεται η χώρα και το εργοστάσιο
παραγωγής των ειδών.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, Ομόφωνα αποφάνθηκε τα εξής:
1. Δεν κάνει δεκτή την ένσταση με αριθ. πρωτ. 9669/23-6-2016, διότι σύμφωνα με
την αριθ. 9031/14.6.2016 διακήρυξη του Δήμου, άρθρο 6 παραγρ. (στ) αρκεί η
κατάθεση Υπεύθυνης δήλωσης ως ένα εκ των απαιτούμενων δικαιολογητικών,
ότι όλα τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με το αριθ. 86/01-06-2016
τεύχος τεχνικών προδιαγραφών του Δήμου μας, η οποία έχει κατατεθεί.
2.

Δεν κάνει δεκτή την ένσταση με αριθ. πρωτ. 9691/23-6-2016, διότι το pappy,
είναι ιδιωτική ετικέτα γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ ( my market) η οποία
λογίζεται ως εργοστάσιο παραγωγής των ανωτέρω προϊόντων.

Κατόπιν των ανωτέρω ο πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της ΟΕ να αποφασίσουν
σχετικά με την κατακύρωση της με τίτλο {Προμήθεια ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμού 2016-2017} καθώς και την απόρριψη ή μη των αριθ. 9669/23-06-2016 &
9691/23-06-2016 ενστάσεων. Η ΟΕ μετά από διαλογική συζήτηση, αφού μελέτησε το
φάκελο της προμήθειας (διακήρυξη, προσφορές, πρακτικό .Δ.-Α.) και έλαβε υπόψη τις
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, τις όμοιες του Ν.3463/2006 και Ν. 3852/2010,
Απο φασίζει Ομόφωνα


Αποδέχεται το από 23-06-2016 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού- Αξιολόγησης Προσφορών τον διενεργηθέντα διαγωνισμό για
την με τίτλο {Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 20162017}.



Απορρίπτει τις αριθ. 9669/23-06-2016 & 9691/23-06-2016 ενστάσεις της κ.
Παναγιωτακάκου Ελένης για τους λόγους που αναφέρει το από 23-06-2016
Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.



Κατακυρώνει τον διενεργηθέντα διαγωνισμό για την με τίτλο {Προμήθεια
ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2016-2017}, ως εξής:

Στην Παναγιωτακάκου Ελένη, Σκάλα Λακωνίας, Τ.Κ. 23051 με Α.Φ.Μ.
149977100, έναντι συνολικού ποσού 42.359,42€ με ΦΠΑ και,
 Στην εταιρεία «Παπαδόπουλος Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.», Καλαβρύτων 80, Τρίπολη, Τ.Κ.
22100 με Α.Φ.Μ. 999129350, έναντι συνολικού ποσού 3.717,36€ με ΦΠΑ.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1) ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2) ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
3) ΒΕΛΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.
Κοντραφούρης Γεώργιος

