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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 10/27-05-2015
Αριθ.Αποφ. 134/2015
ΘΕΜΑ: Περί κατακύρωσης ή µη πρακτικών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για
την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προµήθειας µε τίτλο { Προµήθεια
ελαστικοσυνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της ΤΚ Νοµίων } του ∆ήµου
Μονεµβασίας.
Στους Μολάους, σήµερα, την 27-05-2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου Μονεµβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 8450/22-05-2015 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
1. Μαυροµιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανείς

2. ∆ουµάνη Σοφία
3. Χριστάκος Σταύρος
4. Μαρούσης Χαράλαµπος
5. Καλογερίνης Ηλίας
6. Σουρλάς Ιωάννης
7. Αναγνωστοπούλου Ελένη
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη Νικόλαο.
Τα τακτικά µέλη µε την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας
τους να ενηµερώσουν τα αναπληρωµατικά µέλη για τη νόµιµη αναπλήρωσή τους.
Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούµενος το 17ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη των µελών της τα εξής:
•

Την αριθ. 237/2014 απόφαση ∆Σ µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση της
προµήθειας σύµφωνα µε την αριθ. 117/2013 µελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του
∆ήµου ,και αποφασίστηκε ότι η προµήθεια ελαστικοσυνθετικού χλοοτάπητα στο
γήπεδο της ΤΚ Νοµίων του ∆ήµου Μονεµβασίας θα γίνει µε ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισµό.
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•

Την αριθµ. 334/2014
ανοικτού ηλεκτρονικού

απόφαση ΟΕ µε την οποία καταρτίσθηκαν οι όροι του
διαγωνισµού για την προµήθεια ελαστικοσυνθετικού

χλοοτάπητα στο γήπεδο της ΤΚ Νοµίων του ∆ήµου Μονεµβασίας .
•

Την υπ΄ αριθ. Πρωτ. 1664/04-02-2015 διακήρυξη δηµάρχου µε την οποία
ανακοινώθηκε η διενέργεια του προαναφερόµενου διαγωνισµού.

•

Τα αριθ. 1/19-03-2015 , 2/30-03-2015 & 3/05-05-2015 πρακτικά της αρµόδιας για
το διαγωνισµό επιτροπής , στα οποία αποτυπώθηκε η διαδικασία αποσφράγισης
των

υποφακέλων

δικαιολογητικών

συµµετοχής

–τεχνικών

προσφορών

,

βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών και αποσφράγισης των υποφακέλων
οικονοµικών προσφορών , από τα οποία προκύπτει η υποβολή τριών (3)
προσφορών ως εξής:
Επωνυµία προσφέροντος

Τιµή

βαθµολογία

Λόγος τιµής
προς
βαθµολογία (Λ)

Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ- Β
ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ

91.800,00€

655,00

140,15

ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

92.400,00€

573,50

161,12

ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ

95.940,00€

575,00

166,85

•

Την αριθµ. 97/2015

απόφαση ΟΕ µε την οποία εγκρίθηκε το 1ο στάδιο

διαγωνισµού της ανωτέρω προµήθειας ,και εκδικάστηκαν οι ενστάσεις επί του
σταδίου αυτού.
•

Το αριθ. 4/18-05-2015 πρακτικό της αρµόδιας για το διαγωνισµό επιτροπής από το
οποίο προκύπτει ότι µετά από έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης ,
προκύπτει η συνδροµή των προϋποθέσεων ανάληψης της δηµόσιας σύµβασης ,
όπως ορίζεται στο άρθρο 10 της διακήρυξης και στο άρθρο 11 της αριθ.
Π1/2390/16-10-2013 Υπουργικής Απόφασης , από τον προσωρινό ανάδοχο του
διαγωνισµού.

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού- Αξιολόγησης Προσφορών, µε το αριθ. 4/1805-2015 πρακτικό της , προτείνει στην ΟΕ:
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•

Την κατακύρωση της προµήθειας του ελαστικοσυνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο
της ΤΚ Νοµίων στην { Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ- Β ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ } Τεχνική εταιρεία –
Έργα πρασίνου µε έδρα τη Νέα Σµύρνη (Κωνσταντινουπόλεως 85-Τ.Κ 171 21), &
Α.ΦΜ 800349931, επειδή η προσφορά κρίνεται εντός των όρων και τεχνικών
προδιαγραφών της διακήρυξης και κρίθηκε η πλέον συµφέρουσα και πληροί τις
προϋποθέσεις

ανάληψης

δηµόσιας

σύµβασης

κατά

τα

ισχύοντα

στο

π.δ

60/2007(άρθρο 43-44)
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος ζήτησε από τα µέλη της ΟΕ να αποφασίσουν
σχετικά µε την κατακύρωση της προµήθειας ελαστικοσυνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο
της ΤΚ Νοµίων του ∆ήµου Μονεµβασίας. Η ΟΕ µετά από διαλογική συζήτηση, αφού
µελέτησε το φάκελο της προµήθειας (διακήρυξη, προσφορές, πρακτικά Ε.∆.-Α.) και έλαβε
υπόψη τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και τις όµοιες του Ν.3852/2010.
Απο φασίζει οµόφωνα
 Κατακυρώνει τα υπ΄αριθ. 1/19-03-2015, 2/30-03-2015, 3/05-05-2015 & 4/18-05-2015
πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού- Αξιολόγησης Προσφορών της
προµήθειας µε τίτλο { Προµήθεια ελαστικοσυνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο
της ΤΚ Νοµίων }, που διενεργήθηκε ηλεκτρονικά µε χρήση της πλατφόρµας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .
 Την κατακύρωση της προµήθειας µε τίτλο {Προµήθεια ελαστικοσυνθετικού
χλοοτάπητα στο γήπεδο της ΤΚ Νοµίων} , αντί του ποσού 91.800,00€ πλέον ΦΠΑ
στον προµηθευτή { Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ- Β ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ } Τεχνική εταιρεία –Έργα
πρασίνου µε έδρα τη Νέα Σµύρνη (Κωνσταντινουπόλεως 85-Τ.Κ 171 21), & Α.ΦΜ
800349931.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1) ∆ΟΥΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
2) ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
3) ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
4)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
5) ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραµµατέας Ο.Ε.
∆ελήγιαννης Νικόλαος

