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Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01

Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..494/2018..
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..40ης/12-12-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής.
Σήµερα την ..12η ∆εκεµβρίου 2018.., ηµέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..12:30.. η
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου ∆ιονύσου,
επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.
42487/7-12-2018.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου
Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
 ΘΕΜΑ 8ο(Μεταφέρεται από την συνεδρίαση της 11ης-12-18.): «Έγκριση
πρακτικού -κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού
µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών
«Μεταφοράς πολιτών, για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές πολιτιστικές και
αθλητικές εκδηλώσεις», συνολικού ποσού 74.358,63€, συµπ/νου
ΦΠΑ».
ΘΕΜΑ 22ο(Μεταφέρεται από την συνεδρίαση της 11ης-12-18.):
«ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Ή
ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ».
ΘΕΜΑ 23ο(Μεταφέρεται από την συνεδρίαση της 11ης-12-18.): «Έγκριση µελέτης,
κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοιχτού
διεθνούς διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ».
ΘΕΜΑ 24ο(Μεταφέρεται από την συνεδρίαση της 11ης-12-18.): «Έγκριση µελέτης,
κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας
διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ”».
ΘΕΜΑ 1ο: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) ∆ήµου
∆ιονύσου ο.ε. 2019».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση, α) της µελέτης 05/2018 της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών
υπηρεσιών του τµήµατος προµηθειών και διαχείρισης υλικών για «Προµήθεια
ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του
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∆ήµου ∆ιονύσου και των ΝΠ∆∆, αυτού, για τα έτη 2018-2019, συνολικού
προϋπολογισµού 77.131,96 συµπ. ΦΠΑ 24% (CPV): 39830000-9 - Α∆ΑΜ:
18REQ003903554
β) των όρων διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού
διαγωνισµού γ) την συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης
Προσφορών του ∆ιαγωνισµού».
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια
Υπηρεσίας Μεταφοράς Ογκωδών Απορριµµάτων»».
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Συντήρηση και
Επισκευή Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων και
∆εξαµενών Πόσιµου Νερού»». Αποσύρεται από την Η∆
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση Μελέτης και όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια
Ανταλλακτικών-Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων».
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση α) της 25/2018 Μελέτης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, β) των όρων διακήρυξης του δηµόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού
διαγωνισµού και γ) την συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και
Αξιολόγησης Προσφορών του ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια Φρέσκου
Παστεριωµένου Γάλακτος για το προσωπικό του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος
2019». Αποσύρεται από την Η∆
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9)
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οχτώ (8) µέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.
1. Καλαφατέλης Ιωάννης
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα
Κωστάκης ∆ηµήτριος
Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
Στάικος Θεόδωρος
Τσούκας Παναγιώτης
Κριεµάδης Στέφανος
Καρασαρλής Αναστάσιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του
∆ήµου ∆ιονύσου.
Αριθµός Απόφασης: ..494/2018..
 ΘΕΜΑ 8ο(Μεταφέρεται από την συνεδρίαση της 11ης-12-18.): «Έγκριση
πρακτικού -κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού
µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών
«Μεταφοράς πολιτών, για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές πολιτιστικές και
αθλητικές εκδηλώσεις», συνολικού ποσού 74.358,63€, συµπ/νου
ΦΠΑ».
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση:
Με την υπ΄αριθµ. 56666/19889/20-08-2018 απόφαση ο Συντονιστής
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής ενέκρινε την µίσθωση ιδιωτικών
αυτοκινήτων ∆.Χ. για µεταφορά πολιτών στο ∆ήµο µας.
Με την αριθ.348/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η
διενέργεια των εν θέµατι υπηρεσιών.
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Με την αριθ. 606/2018 ΑΑΥ (18REQ003758404 2018-09-28) εγκρίθηκε η
δαπάνη και έγινε η διάθεση της πίστωσης.
Με την αριθ. 408/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν η αριθ.
11/2018 µελέτη των Τεχνικών Υπηρεσιών, οι επισυναπτόµενοι όροι
διακήρυξης του συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού. και η συγκρότηση της
επιτροπής διαγωνισµού.
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 4149/36042/23-10-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου
(Α∆ΑΜ: 18PROC003884002 2018-10-23) προκηρύχθηκε ο πρόχειρος
διαγωνισµός για τις 14/11/2018.
Τη Τετάρτη 14/11/2018, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ.
408/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου τη διενέργεια του
διαγωνισµού τη παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών για την
ανάδειξη αναδόχου και τη κατακύρωση της ανωτέρω προµήθειας. Η
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε πρακτικό Νο1/7-12-2018 που αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο:
«Στην Αθήνα σήµερα 14-11-2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ., στο
∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1, Άγιος
Στέφανος) συνεδρίασε η Επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 408/1610-2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου και κατόπιν
της αρ. πρωτ.: 36055/23-10-2018 έγγραφης πρόσκλησης της Αντιδηµάρχου
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 74.358,63€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ - CPV: 60172000-4 “Ενοικίαση λεωφορείων και
πούλµαν µε οδηγό” - Α∆ΑΜ: 18REQ003145397.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι κάτωθι
υπάλληλοι:
Α/Α

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

Πρόεδρος

2.

Μέλος

3.

Μέλος

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Όλγα Καψούρου
ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, µε
βαθµό Α’
Καλλιόπη Λιάλιαρη
∆Ε Προσωπικό Η/Υ, µε βαθµό Α’
Περιστέρα Κολοβού
∆Ε ∆ιοικητικού, µε βαθµό Γ’

Αντικείµενο της παρούσας συνεδρίασης, η διενέργεια συνοπτικού
διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου
“Παροχής Υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών, για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές
πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις”, συνολικού προϋπολογισµού
εβδοµήντα τέσσερων χιλιάδων τρακοσίων πενήντα οχτώ ευρώ και εξήντα
τριών λεπτών (74.358,63) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής,
σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. 408/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής

3

ΑΔΑ: 7ΥΑ2Ω93-Ο7Ψ

(ΑΟΕ), µε την οποία εγκρίθηκε η σχετική µελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι
της διακήρυξης και την ΑΜ 11/2018 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών.
Αφού διαπιστώθηκε ότι η περίληψη της σχετικής διακήρυξης (αρ. πρωτ.:
36042/4149/23-10-2018) δηµοσιεύτηκε σύµφωνα µε την νοµοθεσία και
αφού η Επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν της τους όρους της διακήρυξης,
κηρύχθηκε η έναρξη της διεξαγωγής της δηµοπρασίας στις 10:30 π.µ.
Η Επιτροπή παρέλαβε από το Τµήµα Προµηθειών την υπ’ αριθµ. πρωτ.
39271/13-11-2018 προσφορά της εταιρείας “AXOS TRAVEL IKE”, µε έδρα
την Αθήνα, επί της οδού Πλατείας Κανάρη 3 και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
39227/13-11-2018 προσφορά της εταιρείας “ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ”, µε έδρα την Νέα Φιλαδέλφεια, επί της οδού Πίνδου 49, οι οποίες
είχαν αποσταλεί εµπροθέσµως στην υπηρεσία, την προηγούµενη ηµέρα από
τη διενέργεια του διαγωνισµού, στις 13/11/2018, όπως ορίζει το άρθρο 1.5 της
διακήρυξης.
Κατόπιν, κάλεσε όσους επιθυµούν να πάρουν µέρος στο διαγωνισµό να
προσέλθουν και να παραδώσουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής που
αναφέρονται στο άρθρο 2.2.8 της διακήρυξης, σε ενιαίο κλειστό και
σφραγισµένο φάκελο µε τη σφραγίδα του διαγωνιζόµενου, µέσα στον οποίο
θα περιέχονται και σφραγισµένοι φάκελοι µε τις τεχνικές και οικονοµικές
προσφορές, όπως ορίζει το άρθρο 2.4.2 και να επιδείξουν το δελτίο
ταυτότητός τους.
Στη συνέχεια καταγράφηκε ότι για την ανωτέρω διαγωνιστική διαδικασία
προσήλθαν κατά σειρά και παρέδωσαν εµπροθέσµως στην επιτροπή, τους
φακέλους προσφορών, όπως ορίζει το άρθρο 2.4.2 της διακήρυξης, οι
παρακάτω υποψήφιοι ανάδοχοι:

Ανάδοχος
1.
2.
3.

AXOS TRAVEL
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΑΡΡΗΣ ∆. & Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Έδρα
Πλατείας Κανάρη 3,
Αθήνα
Πίνδου 49, Νέα
Φιλαδέλφεια
Αχαρνών 70, Κηφισιά

Όλοι οι προσκοµιζόµενοι φάκελοι των διαγωνιζόµενων, αριθµήθηκαν κατά
σειρά επίδοσης και µονογράφτηκαν από την Πρόεδρο και τα µέλη της
Επιτροπής.
Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών, δηλαδή η 10.30 π.µ. και
µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κήρυξε τη λήξη της
παράδοσης των προσφορών και συνέχισε δηµόσια τη συνεδρίαση για την
καταγραφή των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά επίδοσης και του
φακέλου της τεχνικής προσφοράς, µονογράφοντας τα δικαιολογητικά
συµµετοχής.
Οι παρευρισκόµενοι συµµετέχοντες και οι εκπρόσωποι αυτών, ενηµερώθηκαν
κατά την έναρξη της δηµόσιας διαδικασίας καταγραφής των δικαιολογητικών
των φακέλων από την Πρόεδρο της Επιτροπής ότι αφού ολοκληρωθεί η
καταγραφή, θα υπάρχει η δυνατότητα, για όποιον το επιθυµεί, να ελέγξει την
πληρότητα του φακέλου “∆ικαιολογητικά” των υπόλοιπων διαγωνιζόµενων,
παρουσία της Επιτροπής.
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Μετά το πέρας της διαδικασίας, και κατόπιν ενηµέρωσης από την Πρόεδρο,
ουδείς προσήλθε προκειµένου να ελέγξει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των
συµµετεχόντων.
Οι ευρισκόµενοι στους ανοιχτούς φακέλους, εσωτερικοί φάκελοι που
περιέχουν την οικονοµική προσφορά παρέµειναν σφραγισµένοι.
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών συµµετοχής όλων των
συµµετεχόντων, διακόπηκε η συνεδρίαση και συνεχίστηκε ξανά την ∆ευτέρα
03/12/2018, ώστε να ελεγχθεί η πληρότητα των φακέλων “∆ικαιολογητικά” και
“Τεχνική Προσφορά”, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει άρθρο 3.1 της διακήρυξης.
Επειδή δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης, η Επιτροπή
συνεδρίασε ξανά την Πέµπτη 06/12/2018.
Από την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τεχνικών
προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε τα εξής:
1. Για την συµµετέχουσα εταιρεία µε την επωνυµία “AXOS TRAVEL”
διαπιστώθηκε ότι το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆)
δεν έχει συµπληρωθεί πλήρως σε κάποια βασικά σηµεία (Μέρος ΙΙΙ,
παράγραφος Γ: “Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα - σελ. 11 – και συγκεκριµένα
το πεδίο σχετικά µε την ανάµειξη της προετοιµασίας στη διαδικασία
σύναψης σύµβασης είναι κενό, επίσης στην παράγραφο B: “Λόγοι που
σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης”,
στο πρώτο πεδίο έχει συµπληρωθεί ότι δεν έχουν εκπληρωθεί όλες οι
απαιτούµενες υποχρεώσεις – σελ. 9), τα οποία εάν δε δηλώνονται ρητά
στο ΤΕΥ∆, το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις
συνέπειες του Ν. 1599/1986, αποτελούν λόγο αποκλεισµού σύµφωνα µε
το άρθρο 2.2.3.
Ως εκ τούτου η Επιτροπή έκρινε οµοφώνως την προσφορά της εταιρείας
“AXOS TRAVEL” ως µη αποδεκτή και απέκλεισε τη συµµετοχή της από το
επόµενο στάδιο αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών και κατά
συνέπεια από την υπόλοιπη διαγωνιστική διαδικασία.
2. Για την συµµετέχουσα εταιρεία µε την επωνυµία “ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ” διαπιστώθηκε επίσης ότι το Τυποποιηµένο
Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) δεν έχει συµπληρωθεί πλήρως σε
κάποια βασικά σηµεία (Μέρος ΙΙ, παράγραφος Β: “Πληροφορίες σχετικά
µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα”, - σελ. 67- δεν
έχουν συµπληρωθεί τα στοιχεία του νόµιµου εκπροσώπου, στο Μέρος ΙΙΙ,
παράγραφος Γ: “Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα - σελ. 74 – και συγκεκριµένα
στο πρώτο πεδίο, έχει συµπληρωθεί ότι έχει εν γνώσει του αθετήσει τις
υποχρεώσεις στους τοµείς περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου, και τέλος, από το Μέρος IV, παράγραφος Β: “Οικονοµική και
χρηµατοοικονοµική επάρκεια” δεν διαθέτει τον απαιτούµενο γενικό ετήσιο
κύκλο εργασιών για τα έτη 2017, 2016, 2015 όπως ορίζεται άρθρο 2.2.5
της διακήρυξης, που αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής. Τα παραπάνω
αναφερόµενα εάν δε δηλώνονται ρητά στο ΤΕΥ∆, το οποίο αποτελεί
ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του Ν. 1599/1986,
αποτελούν λόγο αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρθρο 2.2.3.
Ως εκ τούτου η Επιτροπή έκρινε οµοφώνως την προσφορά της εταιρείας
“ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ” ως µη αποδεκτή και απέκλεισε
τη συµµετοχή της από το επόµενο στάδιο αποσφράγισης των
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οικονοµικών προσφορών και κατά συνέπεια από την υπόλοιπη
διαγωνιστική διαδικασία.
3. Για την εταιρεία “ΣΑΡΡΗΣ ∆. & Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.” η
Επιτροπή διαπίστωσε την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών
και της τεχνικής προσφοράς και το σύννοµο του περιεχοµένου τους.
Στο σηµείο αυτό περατώθηκε η διαδικασία ελέγχου των φακέλων των
δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων.
Εν συνεχεία ορίστηκε ως ηµέρα αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών
η 7η ∆εκεµβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.µ., στο Κεντρικό ∆ηµαρχείο του
∆ήµου ∆ιονύσου, Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου, στον Άγιο Στέφανο και
ενηµερώθηκε ο συµµετέχων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στις 06-12-18.
Η Επιτροπή προχώρησε στην προγραµµατισµένη αποσφράγιση οικονοµικής
προσφοράς της εταιρείας “ΣΑΡΡΗΣ ∆. & Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α.Ε.” που ήταν η µοναδική συµµετέχουσα που προχώρησε στο επόµενο
στάδιο αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών.
Η οικονοµική προσφορά, η οποία και είχε τοποθετηθεί σε ξεχωριστό φάκελο
(σφραγισµένο και υπογεγραµµένο) αποσφραγίστηκε στο χρόνο και τόπο που
είχε καθοριστεί, και κατέγραψε τις προσφερόµενες τιµές (προ ΦΠΑ) όπως
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Ανάδοχος

Καθαρή
Αξία

ΦΠΑ 24%

Συνολική
Αξία

ΣΑΡΡΗΣ ∆. & Α.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
46.176,00 11.082,24
1.
57.258,24 €
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
€
€
Α.Ε.
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ’ όψιν:
• το N. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
• το N. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο
2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α'
297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) “∆ιαχείριση,
έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την
προγραµµατική περίοδο 2007 -2013”,
• το N. 4270/2014 (Α' 143) “Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις”,
• το N. 4250/2014 (Α' 74) “∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου ΤοµέαΤροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις”
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
• τηn παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) “Προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των
καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές”,
• το N. 4129/2013 (Α’ 52) “Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο”
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το άρθρο 26 του N.4024/2011 (Α 226) “Συγκρότηση συλλογικών οργάνων
της διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση”,
το N. 4013/2011 (Α’ 204) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων…”,
το N. 3861/2010 (Α’ 112) “Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες
διατάξεις”,
το άρθρο 23 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού
Εσωτερικών
το N. 2859/2000 (Α’ 248) “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας”,
το N.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και
άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
το N. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και
Πολιτιστικά Θέµατα”,
το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε
δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”,
το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”
την µε αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β')
Απόφασης του Υπ. Οικονοµίας & Ανάπτυξης “Ρύθµιση ειδικότερων
θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας
και Ανάπτυξης”
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων,
των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα
οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου
των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού
και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της
παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) Απόφαση
∆ήµαρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων.
Την αριθµ. 348/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου για την
αναγκαιότητα της υπηρεσίας.
Την αριθ. πρωτ. 56666/19889/20-08-2018 Απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής για την “Έγκριση µίσθωσης
ιδιωτικών αυτοκινήτων ∆.Χ. για µεταφορά πολιτών του ∆. ∆ιονύσου”
Τις αριθµ. 606/24-09-2018 ΑΑΥ (Α∆Α:Ω7ΧΥΩ93-ΧΝ0).
Την υπ’ αριθ. 11/2018 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που
ενσωµατώθηκε στο Παράρτηµα Ι της διακήρυξης.
Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση των εργασιών, το οποίο
καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων
λαµβάνοντας Α∆ΑΜ:18REQ003145397 2018-05-23.
Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος λαµβάνοντας Α∆ΑΜ:
18REQ003758404 2018-09-28
Την αριθµ. 408/2018 (Α∆Α:6ΖΟ0Ω93-Π6Τ) Απόφαση Οικονοµικής
Επιτροπής (AOE), µε την οποία εγκρίθηκαν: η σχετική µελέτη και οι όροι
διακήρυξης του συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού
Την αριθµ. 408/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία
εγκρίθηκε η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισµού.
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•

Τις εµπροθέσµως υποβληθείσες προσφορές των συµµετεχόντων
Η Επιτροπή εισηγείται:

Την αποδοχή της προσφοράς που υποβλήθηκε στον αρ. πρωτ.:
36042/4149/23-10-2018) συνοπτικό διαγωνισµό και τη συνέχιση στο επόµενο
στάδιο (αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών), επειδή τα
δικαιολογητικά συµµετοχής του ήταν πλήρη και η τεχνική προσφορά σύµφωνη
µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της ΑΜ 11/2018
µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου, του παρακάτω
συµµετέχοντος:

1.

Ανάδοχος
ΣΑΡΡΗΣ ∆. & Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Έδρα
Αχαρνών 70, Κηφισιά

Επίσης, όπως προκύπτει από την αξιολόγηση της ως άνω υποβληθείσας
οικονοµικής προσφοράς, η επιτροπή διαγωνισµού προτείνει ως προσωρινό
ανάδοχο προς την Οικονοµική Επιτροπή την εταιρεία “ΣΑΡΡΗΣ ∆. & Α.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.”, µε προσφερόµενη τιµή 57.258,24 €
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν
πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.»

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού λάβει ε υπ' όψιν:
1. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 4149/36042/23-10-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου
(Α∆ΑΜ: 18PROC003884002 2018-10-23)
2. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016
3. Το Πρακτικό Νο1/7-12-2018 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
5. Tα στοιχεία του φακέλου
προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή:
1. η έγκριση του Πρακτικού Νο1/7-12-2018 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
2. την απόρριψη και αποκλεισµό της συµµετοχής της εταιρίας τον
αποκλεισµό της συµµετοχής της εταιρίας µε την επωνυµία “AXOS
TRAVEL” καθώς σύµφωνα µε το σκεπτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
διαπιστώθηκε ότι το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης
(ΤΕΥ∆) δεν έχει συµπληρωθεί πλήρως σε κάποια βασικά σηµεία
(Μέρος ΙΙΙ, παράγραφος Γ: “Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα,
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σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα - σελ. 11 – και
συγκεκριµένα το πεδίο σχετικά µε την ανάµειξη της προετοιµασίας στη
διαδικασία σύναψης σύµβασης είναι κενό, επίσης στην παράγραφο B:
“Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης”, στο πρώτο πεδίο έχει συµπληρωθεί ότι δεν έχουν
εκπληρωθεί όλες οι απαιτούµενες υποχρεώσεις – σελ. 9), τα οποία εάν
δε δηλώνονται ρητά στο ΤΕΥ∆, το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη
υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του Ν. 1599/1986, αποτελούν
λόγο αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρθρο 2.2.3. της διακήρυξης.
3. την απόρριψη και αποκλεισµό της συµµετοχής της εταιρίας τον
αποκλεισµό

της

συµµετοχής

της

εταιρίας

µε

την

επωνυµία

“ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ” καθώς σύµφωνα µε το
σκεπτικό

της

Επιτροπής

Τυποποιηµένο
συµπληρωθεί

Έντυπο
πλήρως

∆ιαγωνισµού

διαπιστώθηκε

Υπεύθυνης

∆ήλωσης

σε

βασικά

κάποια

δεν

(ΤΕΥ∆)
σηµεία

ότι

(Μέρος

το
έχει
ΙΙ,

παράγραφος Β: “Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους
του οικονοµικού φορέα”, - σελ. 67- δεν έχουν συµπληρωθεί τα στοιχεία
του νόµιµου εκπροσώπου, στο Μέρος ΙΙΙ, παράγραφος Γ: “Λόγοι που
σχετίζονται

µε

αφερεγγυότητα,

σύγκρουση

συµφερόντων

ή

επαγγελµατικό παράπτωµα - σελ. 74 – και συγκεκριµένα στο πρώτο
πεδίο, έχει συµπληρωθεί ότι έχει εν γνώσει του αθετήσει τις
υποχρεώσεις στους τοµείς περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου, και τέλος, από το Μέρος IV, παράγραφος Β: “Οικονοµική και
χρηµατοοικονοµική επάρκεια” δεν διαθέτει τον απαιτούµενο γενικό
ετήσιο κύκλο εργασιών για τα έτη 2017, 2016, 2015 όπως ορίζεται
άρθρο 2.2.5 της διακήρυξης, που αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής.
Τα παραπάνω αναφερόµενα εάν δε δηλώνονται ρητά στο ΤΕΥ∆, το
οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του
Ν. 1599/1986, αποτελούν λόγο αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρθρο
2.2.3. της διακήρυξης.
4. ην αποδοχή της προσφο΄ρας και την

ανακήρυξη της ανώνυµης

εταιρίας µε την επωνυµία «ΣΑΡΡΗΣ ∆. & Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στη Κηφισιά, επί της οδού Αχαρνών
70, Τ.Κ. 14561 µε Α.Φ.Μ. 997182717, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ως
προσωρινού
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υπηρεσιών

µε

τίτλο

«Μεταφορά

πολιτών,

για

συµµετοχή

σε

εκπαιδευτικές πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις», αντί του
συνολικού ποσού των 57.258,24€, συµ/νου ΦΠΑ 24%, γιατί η
προσφορά του ήταν πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης
και τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική προσφορά του, η πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη αποκλειστικά βάσει τιµής
(χαµηλότερη τιµή) σύµφωνα µε το άρθρο 6 της διακήρυξης.

Η Οικονοµική επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
 Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 4149/36042/23-10-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου
(Α∆ΑΜ: 18PROC003884002 2018-10-23)
 Τις διατάξεις του Ν.4412.2016
 Το Πρακτικό Νο1/7-12-2018 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
 Tα στοιχεία του φακέλου
 Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει το Πρακτικό Νο1/7-12-2018 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς πολιτών, για συµµετοχή σε
εκπαιδευτικές πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις»
2. Απορρίπτει και αποκλείει τη συµµετοχή της εταιρίας µε την επωνυµία
“AXOS TRAVEL” καθώς σύµφωνα µε το σκεπτικό της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού διαπιστώθηκε ότι το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης
∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) δεν έχει συµπληρωθεί πλήρως σε κάποια βασικά
σηµεία (Μέρος ΙΙΙ, παράγραφος Γ: “Λόγοι που σχετίζονται µε
αφερεγγυότητα,
σύγκρουση
συµφερόντων
ή
επαγγελµατικό
παράπτωµα - σελ. 11 – και συγκεκριµένα το πεδίο σχετικά µε την
ανάµειξη της προετοιµασίας στη διαδικασία σύναψης σύµβασης είναι
κενό, επίσης στην παράγραφο B: “Λόγοι που σχετίζονται µε την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης”, στο πρώτο
πεδίο έχει συµπληρωθεί ότι δεν έχουν εκπληρωθεί όλες οι
απαιτούµενες υποχρεώσεις – σελ. 9), τα οποία εάν δε δηλώνονται ρητά
στο ΤΕΥ∆, το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις
συνέπειες του Ν. 1599/1986, αποτελούν λόγο αποκλεισµού σύµφωνα
µε το άρθρο 2.2.3. της διακήρυξης.
3. Απορρίπτει και αποκλείει τη συµµετοχή της εταιρίας µε την επωνυµία
“ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ” καθώς σύµφωνα µε το
σκεπτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού διαπιστώθηκε ότι το
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) δεν έχει
συµπληρωθεί πλήρως σε κάποια βασικά σηµεία (Μέρος ΙΙ,
παράγραφος Β: “Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους
του οικονοµικού φορέα”, - σελ. 67- δεν έχουν συµπληρωθεί τα στοιχεία
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του νόµιµου εκπροσώπου, στο Μέρος ΙΙΙ, παράγραφος Γ: “Λόγοι που
σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή
επαγγελµατικό παράπτωµα - σελ. 74 – και συγκεκριµένα στο πρώτο
πεδίο, έχει συµπληρωθεί ότι έχει εν γνώσει του αθετήσει τις
υποχρεώσεις στους τοµείς περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου, και τέλος, από το Μέρος IV, παράγραφος Β: “Οικονοµική και
χρηµατοοικονοµική επάρκεια” δεν διαθέτει τον απαιτούµενο γενικό
ετήσιο κύκλο εργασιών για τα έτη 2017, 2016, 2015 όπως ορίζεται
άρθρο 2.2.5 της διακήρυξης, που αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής.
Τα παραπάνω αναφερόµενα εάν δε δηλώνονται ρητά στο ΤΕΥ∆, το
οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του
Ν. 1599/1986, αποτελούν λόγο αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρθρο
2.2.3. της διακήρυξης.
4. Αποδέχεται την προσφορά και ανακηρύσσει την ανώνυµη εταιρία µε
την επωνυµία «ΣΑΡΡΗΣ ∆. & Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»
που εδρεύει στη Κηφισιά, επί της οδού Αχαρνών 70, Τ.Κ. 14561 µε
Α.Φ.Μ. 997182717, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ως προσωρινού αναδόχου
του συνοπτικού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών µε τίτλο «Μεταφορά
πολιτών, για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές πολιτιστικές και αθλητικές
εκδηλώσεις», αντί του συνολικού ποσού των 57.258,24€, συµ/νου
ΦΠΑ 24%, γιατί η προσφορά του ήταν πλήρης, σύµφωνη µε τους
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική
προσφορά του, η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) σύµφωνα µε το άρθρο 6
της διακήρυξης.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος
«∆ιαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ.
1. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
2. Στάικος Θεόδωρος.
Ζαµάνης ∆ιονύσιος
3. Τσούκας Παναγιώτης.
∆ήµαρχος
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος
5. Ντούντα Χρυσούλα.
6. Κριεµάδης Στέφανος.
7. Καρασαρλής Αναστάσιος.
Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής.
Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο ∆ηµάρχου.
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσίων.
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