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Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 353/2017
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού της Επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικών
διαγωνισμών του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας τεχνητού
χλοοτάπητα για το Γήπεδο της Περαχώρας (Αριθ. μελ. 27/2017).
Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως)
σήμερα την 04η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος
Δευτέρα και ώρα 14:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή,
μετά την υπ' αριθ. 26280/30-11-2017 πρόσκληση του Αντιπροέδρου κ. Δόσχορη
Κωνσταντίνου, 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 τέσσερα (4), 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. Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Νικολάου Σωτήριος.
Α π ό ν τ ε ς: 1.Δόσχορης Κων/νος, 2.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 3.Γεωργίου
Χαράλαμπος.
Επί του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα και από τη συζήτηση τριών
εκτάκτων) ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Oικονομικής Επιτροπής τον
οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ' αριθ. 27/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του
Δήμου, με τίτλο "Προμήθεια τεχνητού χλοοτάπητα για το γήπεδο Περαχώρας",
συνολικού προϋπολογισμού #245.632,84# € (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.),
σύμφωνα με την οποία η εν λόγω προμήθεια θα εκτελεστεί εντός του τρέχοντος
έτους.
2. Η υπ' αριθ. 122/2017 (ΑΔΑ:6Β0ΖΩΛ3-4ΦΘ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την
οποία, μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε:
 η ανάθεση, σε τρίτο, της ανωτέρω προμήθειας, σύμφωνα με την προαναφερθείσα
μελέτη και
 η διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν λόγω
προμήθειας.
3. Ο δημοτικός προϋπολογισμός τρέχοντος έτους, όπου στον Κ.Α. 15-7135.011 του
σκέλους των εξόδων του, με τίτλο "Προμήθεια τεχνητού χλοοτάπητα για το γήπεδο
Περαχώρας" προβλέπεται πίστωση ποσού #245.632,84# € (κατόπιν της υπ' αριθ.
103/2017 (ΑΔΑ:7ΙΤΒΩΛ3-ΥΟΚ) Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί 2ης
αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017), με αδιάθετο υπόλοιπο
245.632,84€, όπως προκύπτει από την από 12-06-2017 βεβαίωση του Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

4. Η υπ' αριθ. 148/2017 (ΑΔΑ:6ΨΩΒΩΛ3-Τ27) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με
την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ποσού #245.632,84# € σε
βάρος του ανωτέρω Κ.Α. για την εν λόγω προμήθεια.
5. Η με αριθ. πρωτ. 12240/19-06-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία
καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με α/α Α-448.
6. Η υπ’ αριθ. 165/2017 (ΑΔΑ:7376ΩΛ3-ΙΛΨ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την
οποία καταρτίστηκαν οι όροι ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού
διαγωνισμού, με ημερομηνία διεξαγωγής την 24-08-2017.
7. Η υπ' αριθ. 14167/12-07-2017 (ΑΔΑ:Ω7ΗΞΩΛ3-ΛΟΞ) περιληπτική διακήρυξη
δημοπρασίας της εν θέματι προμήθειας και οι εφημερίδες στις οποίες δημοσιεύτηκε.
8. Η υπ' αριθ. 14167/12-07-2017 (ΑΔΑΜ:17PROC001680242) διακήρυξη δημοπρασίας
της εν θέματι προμήθειας.
9. Το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη καμία ένσταση κατά της διακήρυξης.
10. Η υπ’ αριθ. 235/2017 (ΑΔΑ:Ω4Κ4ΩΛ3-Α6Ε) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με
την οποία παρατάθηκε η προθεσμία παραλαβής προσφορών του ανωτέρω ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού έως την 30-08-2017, σύμφωνα με το υπηρεσιακό
σημείωμα της αρμόδιας Επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών του
Δήμου.
11. Το από 05-09-2017 (1ο) Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής για την αποσφράγιση
προσφορών & την αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών
προσφορών του οικείου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (με α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 43930.1), για την
εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας, από το οποίο προκύπτει ότι εμπρόθεσμα
κατατέθηκαν ηλεκτρονικά πέντε προσφορές μέχρι τις 30/08/2017 (καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών), ήτοι των κάτωθι:
Ονοματεπώνυμο

1.
2.
3.
4.
5.

Ημερομηνία
υποβολής
προσφοράς

Ώρα
υποβολής
προσφοράς

Αριθμός
συστήματος

Α ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ

27/08/2017

17:37:39

73396

Αριθμός /
ημερομηνία
πρωτοκόλλου Δήμου για
κατάθεση Φακέλων
ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ

ΓΕΝΝΑΤΟΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ,ΠΕΤΡΟΣ

30/08/2017

17:13:51

73443

18073/31-8-2017

ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΣΜΑΣ

29/08/2017

16:52:51

73204

17961/31-8-2017

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΦΩΤΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ

30/08/2017

20:31:02

73688

18169/7-9-2017

ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

29/08/2017

12:02:18

73344

ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ

οι οποίες στη συνέχεια, αφού αποσφραγίστηκαν ηλεκτρονικά και ελέγχθηκαν ως
προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής– Τεχνική προσφορά, αρχικά ηλεκτρονικά και στη
συνέχεια τα αντίστοιχα έγγραφα (υποβαλλόμενα, εμπρόθεσμα, με τις
προαναφερόμενες αιτήσεις), διαπιστώθηκε ότι η αρμόδια Επιτροπή κάνει δεκτή μόνο
την προσφορά της επιχείρησης ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΣΜΑΣ, ενώ
απορρίπτει τις υπόλοιπες για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτό.
12. Η υπ' αριθ. 262/18-09-2017 (ΑΔΑ:ΩΚ2ΙΩΛ3-Σ3Ω) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
με την οποία εγκρίθηκε το προαναφερθέν 1ο Πρακτικό.
13. Το γεγονός ότι υπεβλήθη μία προδικαστική προσφυγή, ήτοι της συμμετέχουσας
και αποκλεισθείσας από τον εν λόγω διαγωνισμό εταιρείας "ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
του ΙΩΑΝΝΗ Ε.Δ.Ε." κατά της ανωτέρω Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, για τους
λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτή.

14. Το από 22-09-2017 2ο Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής για την αποσφράγιση
των οικονομικών προσφορών, όπου στον πίνακα του υποφακέλου (Οικονομική
προσφορά), όπως ελήφθη από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), παρουσιάζεται η υποβληθείσα
οικονομική προσφορά, ως ακολούθως:
Προμηθευτής

Προσφορά -

Προσφερόμενη τιμή

Αριθμός Συστήματος
ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΚΟΣΜΑΣ

73204

Προσφερόμενη
τιμή με Φ.Π.Α.

190.884,00€

236.696,16€

την οποία η αρμόδια Επιτροπή κάνει αποδεκτή, καθώς είναι σύμφωνη με τους όρους
της διακήρυξης.
15. Το από 10-10-2017 έγγραφο του Δήμου μας, με το οποίο αφενός κατατέθηκαν οι
απόψεις της Υπηρεσίας, κι αφετέρου αποστάλθηκε όλος ο φάκελος του διαγωνισμού
στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
16. Η υπ' αριθ. 288/17-10-2017 (ΑΔΑ:ΩΘΨΨΩΛ3-ΥΞ6) Απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το προαναφερθέν 2ο Πρακτικό και αναδείχθηκε ως
προσωρινή ανάδοχος η επιχείρηση ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΚΟΣΜΑΣ.
17. Το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη καμία ένσταση κατά της ανωτέρω Απόφασης
Οικονομικής Επιτροπής.
18. Η υπ' αριθ. 119/06-11-2017 απόφαση του 6ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών, με την οποία απορρίπτει την υποβληθείσα προσφυγή
κατά της υπ' αριθ. 262/18-09-2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
19. Η υπ' αριθ. 23621/08-11-2017, καταχωρηθείσα στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ,
πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο, προκειμένου να υποβάλει τα σχετικά
δικαιολογητικά κατακύρωσης.
20. Τα εμπροθέσμως υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού
ανάδοχου, ήτοι της επιχείρησης ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΣΜΑΣ.
21. Η με αριθμ. καταχώρησης ΑΝ51/16-11-2017 αίτηση αναστολής, ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, της συμμετέχουσας και αποκλεισθείσας από τον εν
λόγω διαγωνισμό εταιρείας "ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Ε.Δ.Ε." μεταξύ
άλλων κατά της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και κατά του Δήμου
μας, η οποία μας κοινοποιήθηκε στις 21/11/2017 (με αριθμ. πρωτ. Δήμου 24839/2111-2017), για ακύρωση της υπ' αριθμ. 119/2017 Απόφασης της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών και της υπ' αριθ. 262/18-09-2017 Απόφασης
Οικονομικής Επιτροπής μας.
22. Το από 23-11-2017 (3ο) Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής για την αποσφράγιση
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, όπου η αρμόδια
Επιτροπή αφού έλεγξε την εμπρόθεσμη κατάθεση του φάκελου δικαιολογητικών
κατακύρωσης, ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή, έκανε αυτά αποδεκτά, καθότι ήταν
πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η § 2.2.6.2 της διακήρυξης και προτείνει
στην Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση της εν λόγω προμήθειας στον
προσωρινό ανάδοχο, καθώς η κατάθεση της ανωτέρω αίτησης αναστολής δεν κωλύει
τη συνέχιση της διαδικασίας.
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,

Αποφασίζει

Ομόφωνα

1. Εγκρίνει το από 23-11-2017 3ο Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής για την
ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού
αναδόχου του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ (με α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 43930.1), για την εκτέλεση
της προμήθειας τεχνητού χλοοτάπητα για το γήπεδο Περαχώρας.
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διεξαχθέντος ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας αυτής στην επιχείρηση ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΣΜΑΣ, με προσφορά η οποία ανέρχεται στο ποσό των 190.884,00€
και προστιθεμένου του Φ.Π.Α. 24% εξ € 45.812,16 στο συνολικό ποσό των
236.696,16 €.
3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της οικείας Σύμβασης.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 361 του Ν.4412/2016 εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την
κοινοποίησή της.
Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 353/2017.
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος

Τα Μέλη
ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος

Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ

