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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 6/22-02-2019
Αριθ.Αποφ. 37/2019
ΘΕΜΑ: Περί κατακύρωσης πρακτικών (3ο στάδιο) ανοικτής διαδικασίας ανάδειξης
αναδόχου της προμήθειας με τίτλο {Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την
αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Μονεμβασίας.
Στους Μολάους, σήμερα την 22-02-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2158/18-02-2019 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)

Κανείς

2) Κόκκορης Παναγιώτης
3) Κολλιάκος Ιωάννης
4) Καλογερίνης Ηλίας
5) Χριστάκος Σταύρος
6) Σουρλάς Ιωάννης
7)Αναγνωστοπούλου Ελένη
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.
Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
των μελών της τα εξής:
 Την αριθ. 231/10-12-2018 (6ΔΙ9ΩΚ9-Ξ0Ζ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
με την οποία καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού και εγκρίθηκαν τα τεύχη του.
 Την

αριθ.

18062/28-12-2018

(18PROC004279934)

προκήρυξη

ανοικτού

διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για
την αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών χαρών προϋπολογισμού 220.906,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 Το γεγονός ότι το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και περίληψη αυτής δημοσιεύθηκε στον Ελληνικό Τύπο και
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συγκεκριμένα στην εφημερίδα Λακωνικός Τύπος, καθώς και στην επίσημη
ιστοσελίδα του Δήμου.
 Το αριθ. 1/24-01-2019 Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού στο οποίο
αποτυπώθηκε η διαδικασία αποσφράγισης των υποφακέλων δικαιολογητικών
συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς, από το οποίο προκύπτει η υποβολή μίας (1)
έγκυρης προσφοράς και η αποδοχή αυτής από την Επιτροπή διενέργειας
διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών.
 Το από 2/30-01-2019 πρακτικό συνεδρίασης στο οποίο αποτυπώθηκε η
διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών από το οποίο προκύπτει
ότι η μοναδική προσφορά που υποβλήθηκε βρίσκεται εντός των όρων και των
τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης και κρίθηκε αποδεκτή
 Την αριθ. 23/5.2.2019 (ΩΡΖΜΩΚ9-ΞΜ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
περί έγκρισης των ανωτέρω σταδίων του διαγωνισμού.
Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού συνδέθηκε
www.promitheus.gov.gr

,

του

Εθνικού

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),ημέρα Τετάρτη

μέσω της διαδικτυακής πύλης

Συστήματος

Ηλεκτρονικών

Δημοσίων

η οποία προέβη στην

(20-02-2019),

αποσφράγιση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου τα οποία κατέγραψε
ως εξής :
Στοιχεία
επιχείρησης
(προσωρινός
ανάδοχος)

Ι.ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε
Γαλήνης Αγίου
Ιωάννη
Πύργου
ΤΚ 271 00
Α.Φ.Μ
998544522

Δικαιολογητικά

Αρχή έκδοσης

Αριθμός
υποβληθέντων
δικαιολογητικών

Στοιχεία εγγράφου/
Ημερ/νία λήξης

Πιστοποιητικό Ποινικού
Μητρώου εκπροσώπου

Εισαγγελία
Πρωτοδικών
Ηλείας

1

2240/14.2.2019

ΑΑΔΕ

2

66104921/11.1.2019
66250773/12.2.2019

ΕΦΚΑ

1

1701/11.12.2018

ΕΦΚΑ

4

1535870/27.12.2018
150507/5.2.2019
1534962/24.12.2018
150402/5.2.2019

Πρωτοδικείο
Ηλείας

2

2/3.1.2019
92/15.2.2019

Πρωτοδικείο
Ηλείας

2

1/3.1.2019
29/15.2.2019

Πιστοποιητικά
φορολογικής
ενημερότητας
Βεβαιώσεις
ασφαλιστικής
ενημερότητας
(επιχείρησης)
Βεβαιώσεις
ασφαλιστικής
ενημερότητας
(εκπροσώπων
επιχείρησης)
Πιστοποιητικά δικαστικής
αρχής
(πτώχευσης,
πτωχευτικού
συμβιβασμού, παύση
εργασιών)
Πιστοποιητικά δικαστικής
αρχής
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(αναγκαστικής
διαχείρισης)
Πιστοποιητικά δικαστικής
αρχής
(ειδικής και αναγκαστικής
εκκαθάρισης)
Πιστοποιητικά δικαστικής
αρχής
(εκκαθάρισης)
Στοιχεία Μητρώου
Επιχείρησης
Υπεύθυνη Δήλωση
Ν.1599/86 περί
απόφασης αποκλεισμού
άρθρ. 74 του ν.
4412/2016
Βεβαίωση αδυναμίας
χορήγησης
πιστοποιητικού της παρ.
2γ άρθρ. 73 του ν.
4412/2016
Ένορκη βεβαίωση περί
Πράξης επιβολής
προστίμου
Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων
Πιστοποιητικό
Επιμελητηρίου
Γενικό πιστοποιητικό
ΓΕΜΗ
Πιστοποιητικό
ισχύουσας
εκπροσώπησης ΓΕΜΗ
Καταστατικό εταιρείας

Πρωτοδικείο
Ηλείας

2

11/10.1.2019
93/15.2.2019

Πρωτοδικείο
Ηλείας

2

1/3.1.2019
19/15.2.2019

Εκτύπωση
TaxisNET

1

-

Προμηθευτής

1

-

Σώμα
Επιθεώρησης
Εργασίας

1

22327/18.1.2019

Προμηθευτής

1

32687/18.1.2019

1

550/14.2.2019

1

759365.1091942/15.2.2019

Επιμελητήριο
Νομού Ηλείας

1

759365.1091943/15.2.2019

Προμηθευτής

1

-

Επιμελητήριο
Νομού Ηλείας
Επιμελητήριο
Νομού Ηλείας

Ακολούθως η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της
ανωτέρω επιχείρησης και διαπίστωσε ότι αυτά είναι πλήρη, είναι σε ισχύ και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
της διακήρυξης του διαγωνισμού.
Ύστερα από τα ανωτέρω, η επιτροπή προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να κατακυρωθεί η
προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών χαρών
κατά προμηθευτή, είδος, ποσότητες και τελική τιμή, στις επιχειρήσεις-οικονομικούς φορείς όπως
περιγράφεται πάρα κάτω.

Στοιχεία επιχείρησης

Είδος

Ι.ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ

Γαλήνης Αγίου Ιωάννη Πύργου

ΠΑΙΔΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ

Μ.Μ

Ποσότ

τμχ

12

Τιμή
μονάδας
740,00

Δαπάνη

8.880,00

ΑΔΑ: Ω6Π8ΩΚ9-4Τ8
4

ΤΚ 271 00

ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ

Α.Φ.Μ 998544522

ΝΗΠΙΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ

τμχ

13

870,00

11.310,00

τμχ

2

1.590,00

3.180,00

τμχ

13

555,00

7.215,00

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΑΙΔΩΝ

τμχ

11

1.770,00

19.470,00

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ

τμχ

4

1.565,00

6.260,00

M2

200

73,00

14.600,00

M2

1500

66,50

99.750,00

τμχ

13

120,00

1.560,00

ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ
ΠΑΙΔΩΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ
ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2
ΘΕΣΕΩΝ

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
6,0 cm
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
4,0 cm
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
(ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΤΛ
Μερικό σύνολο

172.225,00

ΦΠΑ 24%

41.334,00

Γενικό Σύνολο

213.559,00

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ανέφερε τα εξής:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά
του. Στο άρθρ. 105 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι στην Απόφαση κατακύρωσης
αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες αναστολής της σύμβασης, κατά συνέπεια ορίζεται
ότι σύμφωνα με το άρθρ. 4 του Π.Δ 39/2017 (ΦΕΚ 64 Α/04-05-2017 η προθεσμία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή
τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
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γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης
παράλειψης.
Ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε κ. Κόκκορης Παναγιώτης καταψηφίζει την ανωτέρω
κατακύρωση ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις λεκτικές απειλές που δέχθηκε από τον
Αντιδήμαρχο κ. Τραϊφόρο Παναγιώτη.
Η Οικονομική

Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή θέσεων και

απόψεων, αφού έλαβε υπόψη της:
1. Τα στοιχεία του φακέλου της προμήθειας
2. Τις διατάξεις των άρθρ. 32 παρ. 2α και 106 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16):
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
Αποφασίζουν κατά πλειοψηφία
Κατακυρώνει το αποτέλεσμα διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, προϋπολογισμού
220.906,00 € ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο <<
Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών
του Δήμου Μονεμβασίας >>, στην εταιρεία { Ι.ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε-Γαλήνης Αγίου
Ιωάννη Πύργου ΤΚ 271 00 Α.Φ.Μ 998544522} σύμφωνα με την προσφορά της.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
3)ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
5)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
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