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Άγιος Στέφανος, 22/01/2019
Αριθ. Πρωτ : 4720

ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής
Νο2 3325/11-01-2019 (δικαιολογητικά
ΘΕΜΑ: 1) Έγκριση πρακτικού
κατακύρωσης) του Συνοπτικού
∆ιαγωνισµού
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ Β & Γ »
(CPV) : 44512000-2 , 31500000-1
Α∆ΑΜ: 18REQ002935395
και
2)
Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού στις εταιρείες
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΕΠΕ για την ΟΜΑ∆Α Β και ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΙΚΕ για την ΟΜΑ∆Α Γ
Έχοντας υπόψη :
1. Τον

Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Τον Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την
παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3
του άρθρου 22 του Ν.3536/07
3. Τον Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης
4. την αριθµ 59/27-02-2018
Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία
εγκρίθηκε η σκοπιµότητα της εν θέµατι υπηρεσίας.
5. την αριθµ

113/17-4-2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε
την οποία εγκρίθηκαν : α) η σχετική δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης, στους
Κ.Α. i) 20.6662.0001 µε τίτλο “Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού” µε ποσό
84.450,00€
(ΑΑΥ
409 / 2018) ii) 20.6662.0003 µε τίτλο ‘’Προµήθεια
Ηλεκτρολογικών Εργαλείων’’ µε ποσό 10.000,00 € (ΑΑΥ 410 / 2018)
iii)
35.7135.0004 «Προµήθεια Εξοπλισµού Κοινόχρηστων Χώρων (Παγκάκια, Κάδοι,
Φωτιστικά κλπ)» µε ποσό 6.000,00 € (ΑΑΥ 411/2018) του προϋπολογισµού του
οικονοµικού έτους 2018 και τον Κ. Α. 20.6662.0001 µε ποσό 24.760,66 € του
προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2019 β) η από 4/2018 Μελέτη της ∆/νσης
Περιβάλλοντος και γ) οι όροι του ηλεκτρονικού διαγωνισµού

6. την αριθµ

265/22-6-2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε
την οποία ανακηρύχτηκε προσωρινός ανάδοχος για την ΟΜΑ∆Α Α η εταιρεία
ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (ECOLIGHT)

7. την αριθµ

297/10-7-2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε
την οποία κατακυρώθηκε η προµήθεια των ειδών της ΟΜΑ∆ΑΣ Α στην εταιρεία
ΜΑΦΡΕ∆ΟΣ ∆ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (ECOLIGHT) και εγκρίθηκε η συνέχιση της διαγωνιστικής
διαδικασίας µε συνοπτικό διαγωνισµό για τις ΟΜΑ∆ΕΣ Β & Γ και την ίδια Επιτροπή
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών

8. Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 27476/3277/28-8-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου µε την οποία

προκηρύχθηκε ο συνοπτικός διαγωνισµός . Οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής του
διαγωνισµού ήταν οι ακόλουθες:
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ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τµήµα
Πρωτοκόλλου
∆ήµου
∆ιονύσου (1ος
όροφος)

Έως την Τετάρτη.
12/09/2018.
ώρα 15:00µµ.

Αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων κεντρικού
δηµαρχείου, ∆ήµου
∆ιονύσου
(1ος όροφος)

Πέµπτη
13/09/2018
& ώρα 10:0010:30 πµ

Την Πέµπτη στις 13/09/2018, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την: «Προµήθεια ηλεκτρολογικού
Υλικού του ∆ήµου ∆ιονύσου για τις ομάδες Β & Γ » που συγκροτήθηκε µε την
υπ’ αριθµ. 113/17-4-2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, προκειµένου να διενεργήσει τον διαγωνισµό για την
ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω προµήθειας. Μέχρι τη καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής προφορών, είχαν κατατεθεί προσφορές από τις εξής εταιρίες:
Προµηθευτής
1

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΕΠΕ για την ΟΜΑ∆Α Β
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ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΙΚΕ για την ΟΜΑ∆Α Γ

9. Την αριθµ

413/06-11-2018

την οποία οι εταιρείες

Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. σύµφωνα µε

: α)

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΕΠΕ
µε ΑΦΜ
095767398 ∆ΟΥ ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ µε έδρα στο ∆ήµο Αγίου ∆ηµητρίου, Στρ. Παπάγου
10-12 Άγιος ∆ηµήτριος Τ.Κ. 17343, τηλ: 210-9704600, e-mail: info@nikita.gr µε
προσφερόµενη τιµή 8.897,99 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%
ανακηρύχθηκε
προσωρινός ανάδοχος για την ΟΜΑ∆Α Β καθώς η προσφορά της ήταν πλήρης, σύµφωνη
µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και β) ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΙΚΕ µε
ΑΦΜ 099941661 ∆ΟΥ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ µε έδρα στο ∆ήµο Αλίµου, Ιωνίας 80 Άλιµος Τ.Κ.
17456,
τηλ: 210-9933536, e-mail: info@arpedon.com µε προσφερόµενη τιµή
21.065,62€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος
για την ΟΜΑ∆Α Γ καθώς η προσφορά της ήταν πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.
10. Την 39924/19-11-2018 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προς

τις εταιρείες ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΕΠΕ και ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΙΚΕ
11. Τα υπ΄άριθµ πρωτ 40460/22-11-2018 δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΕΠΕ
και τα
υπ΄άριθµ πρωτ 40641/23-112018 δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΙΚΕ
12. Το Πρακτικό Νο.2 ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης (3325/11-01-2019) της

Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ΑΟΕ 113/2018 (που αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος της παρούσης) «….η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που ορίσθηκε µε την υπ’ αριθµ. 113/2018
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής απέστειλε την υπ’ αριθµ. 39924/19.11.2018 Πρόσκληση Υποβολής
∆ικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου για τον ανωτέρω διαγωνισµό, στους προσωρινούς ανάδοχους
του εν θέµατι διαγωνισµού α)Καλογερόπουλο Νικήτα Ε.Π.Ε. και β)ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΙΚΕ, όπως αυτοί
αναδείχθηκαν από την υπ’ αριθµ. 413/06.11.2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α:
61ΤΝΩ93-Θ∆Μ). Η Επιτροπή συνεδρίασε σήµερα 13.12.2018 και έχοντας απαρτία προχώρησε στον
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα οποία οι προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν στο
πρωτόκολλο του ∆ήµου ∆ιονύσου, εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών, και
έλαβαν αριθµό πρωτοκόλλου α)40460/22.11/18 & β)40641/23.11.2018 αντίστοιχα. Η Επιτροπή
∆ιαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων και έλεγξε τα δικαιολογητικά που
προσκοµίσθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης. Από το έλεγχο των δικαιολογητικών
προέκυψε: α) τα δικαιολογητικά της εταιρείας “Καλογερόπουλος Νικήτας Ε.Π.Ε. “ είναι πλήρη και
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του άρθρου 2.2.9.2 ‘’Αποδεικτικά µέσα’’ της διακήρυξης. β) τα
δικαιολογητικά της εταιρείας “ ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΙΚΕ “ παρουσίασαν ελλείψεις και σύµφωνα µε το Ν.4412/16
Αρ.103, ζητήθηκε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (13/12/18) η προσκόµιση σχετικών εγγράφων
εντός πενθηµέρου. Η εταιρεία ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΙΚΕ, υπέβαλλε τα σχετικά έγγραφα σε σφραγισµένο φάκελο
στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, µε αριθµό 43987/18.12.18 εντός του ζητούµενου χρονικού διαστήµατος.
Εν συνεχεία η επιτροπή συνεδρίασε και πάλι στις 10/1/2019 και αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά που
υποβλήθηκαν,
έκρινε ότι είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του άρθρου 2.2.9.2
‘’Αποδεικτικά µέσα’’ της διακήρυξης. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή
να κατακυρωθεί η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ Β
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& Γ στις εταιρείες: α)ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. µε έδρα Στρατηγού Παπάγου 10-12, Άγιος
∆ηµήτριος Αττικής ΤΚ17343, ΑΦΜ: 095767398, ∆ΟΥ Αγίου ∆ηµητρίου E-mail: info@nikita.gr για την
οµάδα Β και β) ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΟΡΓΑΝΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ,
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ µε έδρα Ιωνίας 80, Άλιµος Αττικής ΤΚ17456, ΑΦΜ: 099941661, ∆ΟΥ Παλαιού Φαλήρου
E-mail: info@arpedon.com για την οµάδα Γ.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για:
1. Την έγκριση του Πρακτικού Νο2. 3325 /11-01-2019 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
2.

Την ανακήρυξη της εταιρείας ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΕΠΕ
µε ΑΦΜ
095767398
∆ΟΥ ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ µε έδρα στο ∆ήµο Αγίου ∆ηµητρίου, Στρ.
Παπάγου 10-12
Άγιος ∆ηµήτριος
Τ.Κ. 17343,
τηλ: 210-9704600, e-mail:
info@nikita.gr µε προσφερόµενη τιµή 8.897,99 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%
ως οριστικού αναδόχου για την ΟΜΑ∆Α Β καθώς η προσφορά της ήταν πλήρης,
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές

3.

Την ανακήρυξη της εταιρείας ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΙΚΕ
µε ΑΦΜ 099941661
∆ΟΥ
Π.ΦΑΛΗΡΟΥ µε έδρα στο ∆ήµο Αλίµου, Ιωνίας 80 Άλιµος Τ.Κ. 17456, τηλ: 2109933536, e-mail: info@arpedon.com
µε προσφερόµενη
τιµή 21.065,62€
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% ως οριστικού αναδόχου για την ΟΜΑ∆Α Γ καθώς
η προσφορά της ήταν πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές.
ΜΕ∆

Συν.
Το Πρ 2. της Ε∆ 3325 –11-01-

Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικής
∆ιαχείρισης

2019

Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

Άγιος Στέφανος, 11.01.2019
Αρ. Πρωτ.: 3325

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού Παροχής Υπηρεσιών
Προµήθειας Ηλεκτρολογικού Υλικού
(Απόφ. Ο.Ε. 413/2018)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2 – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που συστήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 113/2018 Απόφαση
Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ Β & Γ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗΣ
(Αριθµ. ∆ιακήρυξης 27479/3277/28-08-2018)»
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που ορίσθηκε µε την υπ’ αριθµ. 113/2018 Απόφαση Οικονοµικής
Επιτροπής και αποτελείται από τους:
Μέξη Ευάγγελο, υπάλληλο του ∆ήµου,
Μαντόπουλο Σπυρίδων, υπάλληλο του ∆ήµου,
Μαραντά Γεώργιο, υπάλληλο του ∆ήµου.
απέστειλε την υπ’ αριθµ. 39924/19.11.2018 Πρόσκληση Υποβολής ∆ικαιολογητικών
Προσωρινού Αναδόχου για τον ανωτέρω διαγωνισµό, στους προσωρινούς ανάδοχους του εν
θέµατι διαγωνισµού α)Καλογερόπουλο Νικήτα Ε.Π.Ε. και β)ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΙΚΕ, όπως αυτοί
αναδείχθηκαν από την υπ’ αριθµ. 413/06.11.2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α:
61ΤΝΩ93-Θ∆Μ).
Η Επιτροπή συνεδρίασε σήµερα 13.12.2018 και έχοντας απαρτία προχώρησε στον έλεγχο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα οποία οι προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν στο πρωτόκολλο
του ∆ήµου ∆ιονύσου, εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών, και έλαβαν
αριθµό πρωτοκόλλου α)40460/22.11/18 & β)40641/23.11.2018 αντίστοιχα.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων και έλεγξε τα
δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης.
Από το έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε:
α) τα δικαιολογητικά της εταιρείας “Καλογερόπουλος Νικήτας Ε.Π.Ε. “
είναι πλήρη και
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του άρθρου 2.2.9.2 ‘’Αποδεικτικά µέσα’’ της διακήρυξης.
β) τα δικαιολογητικά της εταιρείας “ ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΙΚΕ “ παρουσίασαν ελλείψεις και σύµφωνα µε το
Ν.4412/16 Αρ.103, ζητήθηκε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (13/12/18) η προσκόµιση
σχετικών εγγράφων εντός πενθηµέρου.
Η εταιρεία ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΙΚΕ, υπέβαλλε τα σχετικά έγγραφα σε σφραγισµένο φάκελο στο
πρωτόκολλο του ∆ήµου, µε αριθµό 43987/18.12.18 εντός του ζητούµενου χρονικού
διαστήµατος.
Εν συνεχεία η επιτροπή συνεδρίασε και πάλι στις 10/1/2019 και αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά
που υποβλήθηκαν, έκρινε ότι είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του άρθρου
2.2.9.2 ‘’Αποδεικτικά µέσα’’ της διακήρυξης.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή να κατακυρωθεί η
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ Β &
Γ στις εταιρείες: α)ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. µε έδρα Στρατηγού Παπάγου 10-12, Άγιος
∆ηµήτριος Αττικής ΤΚ17343, ΑΦΜ: 095767398, ∆ΟΥ Αγίου ∆ηµητρίου E-mail: info@nikita.gr για την οµάδα
Β και β) ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΟΡΓΑΝΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ,
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ µε έδρα Ιωνίας 80, Άλιµος Αττικής ΤΚ17456, ΑΦΜ: 099941661, ∆ΟΥ Παλαιού Φαλήρου Email: info@arpedon.com για την οµάδα Γ.

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, θεωρήθηκε και υπογράφτηκε από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
σε τρία (3) αντίγραφα.
Η Επιτροπή
1. Μέξης Ευάγγελος
2. Μαντόπουλος Σπυρίδων
3. Μαραντάς Γεώργιος
Αρχείο:Φάκελος ∆ιαγωνισµού
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