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ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικών
                 Διαγωνισμών του Δήμου περί ανάθεσης προμήθειας τεχνητού χλοοτάπητα
                για το γήπεδο Περαχώρας (αριθ. μελ. 53/2016)

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) 
σήμερα την 19η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα 
και ώρα 08:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' 
αριθ. 23246/15-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - 
Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, 
προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 
επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα πέντε (5), ο κ. 
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης 
Ευάγγελος, 3.Ράτης Σπυρίδωνας, 4.Δόσχορης Κων/νος, 5.Σακελλαρίου Αναστάσιος, ο 
οποίος αναπληρώνει το τακτικό μέλος, που απουσιάζει, κ. Παντελέου Κων/νο. 

Α π ό ν τ ε ς : 1.Γεωργίου Χαράλαμπος, 2.Στάμου Γεώργιος.

Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από τη συζήτηση δύο 
εκτάκτων), ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, 
στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ' αριθ. 53/2016 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
& Πολεοδομίας του Δήμου που αφορά την προμήθεια - τοποθέτηση συνθετικού 
χλοοτάπητα περίφραξης και εστιών - πάγκων αναπληρωματικών στο Γήπεδο 
Περαχώρας, προϋπολογισμού δαπάνης 198.091,00€ και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € 
47.541,84 €, συνολικής δαπάνης 245.632,84 €.
2. Η υπ' αριθ. 155/2016 (ΑΔΑ:6Ν9ΧΩΛ3-ΚΗΚ, σε ορθή επανάληψη) Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθ. 112658/25-8-2016 (σε ορθή 
επανάληψη) όμοια του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι., περί μερικής αναμόρφωσης δημοτικού 
προϋπολογισμού έτους 2016, όπου μεταξύ άλλων, ενισχύθηκε ο Κ.Α. 15-7135.011 του 
σκέλους των εξόδων του, με τίτλο "Προμήθεια τεχνητού χλοοτάπητα γηπέδου 
Περαχώρας" κατά 70.000,00 €, και ανήλθε στο συνολικό ποσό των 94.056,00 €, το 
οποίο και αποτελεί όριο πληρωμής για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας εντός του 
2016.
3. Η υπ' αριθ. 205/2016 (ΑΔΑ:Ω29ΠΩΛ3-ΥΛΤ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την 
οποία κατανεμήθηκε, μεταξύ άλλων, και το ποσό των 94.056,00 € στον ανωτέρω Κ.Α., 
προερχόμενο από τακτικές επιχορηγήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για την 
υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου - πρώην ΣΑΤΑ 
(υπόλοιπο έτους 2013 και μέρος έτους 2014).



4. Η υπ' αριθ. 274/3-10-2016 (ΑΔΑ:Ω66ΚΩΛ3-ΥΔΩ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με 
την οποία εγκρίθηκαν  α) η ανάθεση, σε τρίτο, της προμήθειας τεχνητού χλοοτάπητα 
για το γήπεδο Περαχώρας, προϋπολογισμού 198.091,00 € και προστιθεμένου του 
Φ.Π.Α. εξ € 47.541,84 συνολικού προϋπολογισμού 245.632,84 €, με όριο πληρωμής 
για το έτος 2016 ποσό 94.056,00 €, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 53/2016 μελέτη του 
Τεχνικού Τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, και 
β) η διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν λόγω 
προμήθειας.
5. Η υπ’ αριθ. 184/2016 (ΑΔΑ:Ω7ΘΡΩΛ3-Λ9Ν) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την 
οποία, αφενός διατέθηκε, μεταξύ άλλων, η εγγεγραμμένη πίστωση ποσού #94.056,00# 
€ σε βάρος του προαναφερθέντος Κ.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Α-592/2016 
Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης, κι αφετέρου δεσμεύτηκε πίστωση ποσού 
#151.576,84# € για το έτος 2017.
6. Η υπ' αριθ. 197/2016 (ΑΔΑ:ΨΡΒ9ΩΛ3-5Υ1) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την 
οποία αφενός εγκρίθηκαν η τεχνική έκθεση, η τεχνική περιγραφή και οι τεχνικές 
προδιαγραφές της υπ' αριθ. 53/2016 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Πολεοδομίας, κι αφετέρου καταρτίστηκαν οι όροι ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού 
με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, για την 
εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας. 
7. Η από 3/11/2016 Προκήρυξη για την διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού. 
8. Η υπ’ αριθ. 20027/2016 (ΑΔΑ:Ψ361ΩΛ3-4ΣΓ) Περιληπτική Διακήρυξη ηλεκτρονικού, 
ανοικτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας, καθώς και οι 
εφημερίδες όπου αυτή δημοσιεύθηκε.
9. Το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη καμία ένσταση κατά της διακήρυξης.
10. Το από 9-12-2016 (1ο) Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής για την αποσφράγιση 
των προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια του εν λόγω ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού, που διενεργήθηκε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (με α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
συστήματος 28981), και συγκεκριμένα α) για την αποσφράγιση των φακέλων 
δικαιολογητικών συμμετοχής και τον έλεγχο αυτών, από όπου προκύπτει ότι 
κατατέθηκαν ηλεκτρονικά έξι (6) προσφορές (στις 29/11/2016), οι οποίες κι έγιναν 
δεκτές, και β) για την αξιολόγηση των τεχνικών τους προσφορών, οι οποίες ήταν 
πλήρης και σύμφωνα με τα ζητούμενα, και συνεπώς έγιναν δεκτές. 

Το ανωτέρω πρακτικό διαβιβάστηκε προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή στις 
15/12/2016.
11. Η από 16-12-2016 γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής προς την Οικονομική 
Επιτροπή, με το οποίο ζητά την έγκριση του ανωτέρω 1ου Πρακτικού αλλά σε ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ και εισηγείται την αναμόρφωση του αποτελέσματος της διαδικασίας 
ανάθεσης, καθότι κατά τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 
τεχνικών προσφορών διαπιστώθηκαν σφάλματα, σύμφωνα με την § 3 του άρθρου 106 
του Ν.4412/2016.
12. Το από 9-12-2016 (1ο) Πρακτικό (σε ορθή επανάληψη) της αρμόδιας Επιτροπής για 
την αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών ηλεκτρονικού 
ανοικτού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (με α/α ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού συστήματος 28981), για την εκτέλεση της προμήθειας τεχνητού 
χλοοτάπητα για το γήπεδο Περαχώρας, από το οποίο προκύπτει ότι κατατέθηκαν 
ηλεκτρονικά έξι προσφορές στις 29/11/2016, ήτοι των κάτωθι:



1) Α ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ  (με αριθ. πρωτ. 22193/2-12-2016 αίτησης συμμετοχής  και 
α/α συστήματος 46283)

2) ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ,ΙΑΣΩΝ,ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ (με αριθ. πρωτ. 22119/1-12-2016 αίτησης συμμετοχής  και 
α/α συστήματος 46699)

3) ΚΡΙΜΠΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (με αριθ. πρωτ. 22194/2-12-2016 αίτησης 
συμμετοχής  και α/α συστήματος 46815)

4) ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΚΟΣΜΑΣ (με αριθ. πρωτ. 22120/1-12-2016 αίτησης συμμετοχής  και 
α/α συστήματος 46686)

5) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ (με αριθ. πρωτ. 21981/30-11-2016 αίτησης 
συμμετοχής και α/α συστήματος 46301)

6) ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΦΩΤΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ (με αριθ. πρωτ. 21999/30-11-2016 αίτησης συμμετοχής  και 
α/α συστήματος 45645)

οι οποίες στη συνέχεια, αφού αποσφραγίστηκαν ηλεκτρονικά, ελέγχθηκαν αφενός ως 
προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής, αρχικά ηλεκτρονικά και στη συνέχεια τα 
αντίστοιχα έγγραφα (υποβαλλόμενα με τις  προαναφερόμενες αιτήσεις), και 
διαπιστώθηκε ότι η προσφορά του "ΚΡΙΜΠΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ" 
απορρίπτεται, καθότι υπέβαλε εκπρόθεσμα τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή (μετά 
από τέσσερις εργάσιμες ημέρες αντί μετά από τρεις, σύμφωνα με τα άρθρα 1 § 1.2.1, 7 
§ 7.1 & 9 της διακήρυξης), ενώ κάνει δεκτές τις υπόλοιπες προσφορές των οποίων τα 
δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, κι αφετέρου ως προς τις 
τεχνικές προσφορές όσων απέμειναν, από τις οποίες κάνει δεκτή μόνο αυτή του 
"ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΚΟΣΜΑΣ" (με αριθ. πρωτ. 22120/1-12-2016 αίτησης συμμετοχής  και 
α/α συστήματος 46686) και απορρίπτει τις υπόλοιπες για τους κάτωθι λόγους:
1) Η επιχείρηση με την επωνυμία "Α ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΠΑΡΛΑΤΖΑΣ Ο.Ε." (διακριτικός 

τίτλος ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε.) δεν έχει επικυρωμένες μεταφράσεις των ξενόγλωσσων 
πιστοποιητικών σύμφωνα με το άρθρο 11 της Διακήρυξης,

2) Η επιχείρηση με την επωνυμία "ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝ, ΑΔΡΙΑΝΟΣ"  δεν έχει ως 
προμηθευτής πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 14001:2004 
ούτε ΕΛΟΤ 1801:2008 σύμφωνα με το άρθρο 10 και το άρθρο 11 αντίστοιχα των 
Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
Διακήρυξης,

3) Η επιχείρηση με την επωνυμία "ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.", 
παρότι προσκομίζει πιστοποιητικό FIFA για το γήπεδο "ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΥ"  στο 
Σουληνάρι Πύλου,  δεν έχει προσκομίσει έγγραφα που να αποδεικνύουν την 
εκτέλεση αυτής της προμήθειας ή και άλλων  αντίστοιχων συμβάσεων των τριών 
(3) τελευταίων ετών, σύμφωνα με το άρθρο 1 της Διακήρυξης,

4) Η επιχείρηση με την επωνυμία "ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ" δεν έχει ως 
προμηθευτής πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ 1801:2008 
σύμφωνα με το άρθρο 11 των Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του 
άρθρου 72 του ν. 3852/2010, του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, καθώς και αυτές του 
Ν. 4412/2016,  μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της,



Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

1. Αναμορφώνει το από 9-12-2016 (1ο) Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου 
για την αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών 
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας τεχνητού 
χλοοτάπητα για το γήπεδο Περαχώρας, σύμφωνα με την από 16-12-2016 
γνωμοδότηση της Επιτροπής.
2. Εγκρίνει το από 9-12-2016 αναμορφωμένο (1ο) Πρακτικό (σε ορθή επανάληψη) της 
αρμόδιας Επιτροπής για την αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών 
προσφορών ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε μέσω του 
ΕΣΗΔΗΣ (με α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 28981), για την εκτέλεση της 
προμήθειας τεχνητού χλοοτάπητα για το γήπεδο Περαχώρας (αριθ. μελέτης 53/2016).

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την 
κοινοποίησή της. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  234/2016.

                    Ο Πρόεδρος                     Τα Μέλη
         της Οικονομικής Επιτροπής                                 ΡΑΤΗΣ Σπυρίδωνας
                        Δήμαρχος

                                                                    ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος

                                                                             ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος
             Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ
                                                                                        ΔΟΣΧΟΡΗΣ  Κων/νος


