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Ελληνική Δημοκρατία                              Bούλα,  25/4/2017 
Νομός Αττικής                    Aρ. Πρωτ. : 15203 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   15ης    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 
 Αρ. Πράξης    :  15 
 Αρ. Απόφασης   : 153 
 
Στη Βούλα την 25η Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:15πμ, στο Δημοτικό 
Κατάστημα συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης - 
Βούλας - Βουλιαγμένης, μετά από τη με αρ. πρωτ. 14741/21-4-2017, πρόσκληση του 
Δημάρχου κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους 
δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρο 103 και 105 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) 
και του άρθρου 75 του Ν. 3852/7.6.2010. 
 
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι από τα εννέα (9) μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής ήταν: 
 
ΟΝΟΜΑ  ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ* ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Απών 
2. ΜΑΡΙΑ  ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ    ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Απούσα 
3. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρών  
4. ΧΡΗΣΤΟΣ    ΒΑΔΑΣΗΣ**                       ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρών  
5. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρών  
6. ΩΣΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρούσα  
7. ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΑΣΗΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρών  
8. ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ                      ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                   Απών 
9. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΟΓΚΑΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                   Απών 
    
1. ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ                           ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 
2. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 
3. ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 
4. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 
5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ             ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 
 
*Τον Πρόεδρο κ.Γρηγόρη Κωνσταντέλλο αναπληρώνει νόμιμα o  Προεδρεύων κ. 
Διονύσιος Γεωργουλόπουλος 
** Τον κ.Χρήστο Βαδάση αναπληρώνει νόμιμα o  κ. Δημοσθένης Βαμβασάκης 
 
Αφού  υπάρχει  η απαιτούμενη απαρτία  των  μελών  της  επιτροπής όπως το άρθρο 75 
του Ν.3852/7.5.2011 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο Προεδρεύων κηρύσσει την έναρξη της 
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συνεδρίασης και η Οικονομική Επιτροπή, προχωρεί στη συζήτηση του παρακάτω 
θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης.  
 

  Θέμα 3ο ΕΗΔ:  Έγκριση του υπ’αριθμ.πρωτ. 14955/24-4-2017 πρακτικού της επιτροπής 
αξιολόγησης προσφορών, ανάδειξη οριστικού μειοδότη και κατακύρωση 
αποτελέσματος για την «Προμήθεια & τοποθέτηση περιφράξεων σε παιδικές χαρές, 
κοινοχρήστους χώρους, αθλητικά κέντρα» 
 
Ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το παραπάνω θέμα εκτός της 
ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη αυτής τα ακόλουθα: 
 
 
1.  Tο με αρ. πρωτ. 14975/24-4-2017 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών, Τμήματος 
Προμηθειών προς την Οικονομική Επιτροπή, το οποίο αναφέρει τα εξής: 
 
« κ. Πρόεδρε, 

       Παρακαλούμε όπως εισάγετε  το θέμα στην επικείμενη συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  λόγω αρμοδιότητας βάσει  του  άρθρου 72 παρ 1δ και 1ε του Ν. 3852/2010 ( 
ΦΕΚ 87/7-6-2010 ) προκειμένου : 

1. Να εγκρίνει  τo υπ.αρ. 19955/24-4-2017 πρακτικό αξιολόγησης προσφορών (έλεγχος 
δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την ανωτέρω  προμήθεια  του γνωμοδοτικού 
οργάνου διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσιών συμβάσεων. 

2. Να κατακυρώσει το αποτέλεσμα και να προβεί στην οριστική ανάδειξη αναδόχου 
του ανωτέρω διαγωνισμού, στην κάτωθι εταιρεία: 

 

 

Ο διαγωνισμός  διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του  συνοπτικού διαγωνισμού  και η 
κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με 
το Ν.4412/2016 και το άρθρο 72 παρ. 1ε του Καλλικράτη. 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» 
   

2. Τη με αριθμό  82/2016 τεχνική μελέτη, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήματος 
Έργων και Μελετών για την «Προμήθεια & τοποθέτηση περιφράξεων σε παιδικές χαρές, 
κοινόχρηστους χώρους, αθλητικά κέντρα» 

 
3. Την υπ΄ αριθμ. 324/2016 απόφαση του Δ.Σ. περί εγκρίσεως διενέργειας και τρόπου 
εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια & τοποθέτηση περιφράξεων σε 
παιδικές χαρές, κοινόχρηστους χώρους, αθλητικά κέντρα» 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α.  ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΗΠΩΝ 
ΟΔΟΣ 
ΕΠΕ 

30-
7135.0

39 

73.800,00€ 42.844,97€ 10.282,79€ 53.127,76€ 
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4.Την υπ΄ αριθμ. 305/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με  «έγκριση 
α) των τεχνικών προδιαγραφών της υπ΄αριθμ. 82/2016 μελέτης, β) διάθεσης - 
δέσμευσης πίστωσης ποσού 73.800,00 €  και γ) έγκριση των τευχών της διακήρυξης 
του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια & τοποθέτηση 
περιφράξεων σε παιδικές χαρές, κοινόχρηστους χώρους, αθλητικά κέντρα» 
 
5.Την υπ΄ αριθμ. 433/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με 
«Τροποποίηση: α) των τεχνικών προδιαγραφών της υπ΄αριθμ. 82/2016 μελέτης, β) των 
τευχών της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια & 
Τοποθέτηση Περιφράξεων σε παιδικές χάρες, κοινόχρηστους χώρους, αθλητικά 
κέντρα» 
 

 6.Τη με αρ. πρωτ. 48534/29-11-2016 περιληπτική διακήρυξη η οποία όριζε ημερομηνία     
  λήξης παράδοσης προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού την ημ. 15-12-2016 

 
7.Το υπ΄αρ. πρωτ. 51747/21-12-2016 πρακτικό αξιολόγησης προσφορών 
(δικαιολογητικά, τεχνικές προσφορές) για την «Προμήθεια & Τοποθέτηση 
Περιφράξεων σε παιδικές χάρες, κοινόχρηστους χώρους, αθλητικά κέντρα» 
    
8.Το υπ΄αρ. πρωτ. 1249/16-01-17 πρακτικό αξιολόγησης προσφορών (οικονομικές 
προσφορές) για την «Προμήθεια & Τοποθέτηση Περιφράξεων σε παιδικές χάρες, 
κοινόχρηστους χώρους, αθλητικά κέντρα» 
 
9. Την υπ΄ αριθμ. 4/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία α) Εγκρίνει  τα 
υπ΄αρ. πρωτ. 51747/21-12-2016 και 1249/16-1-2017  πρακτικά αξιολόγησης 
προσφορών για την «Προμήθεια & τοποθέτηση περιφράξεων σε παιδικές χαρές, 
κοινόχρηστους χώρους, αθλητικά κέντρα» της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού β) 
Εγκρίνει τα αποτελέσματα των σταδίων του διαγωνισμού (δικαιολογητικά, τεχνική 
προσφορά, οικονομική προσφορά) που έχει υλοποιήσει η αρμόδια επιτροπή του 
διαγωνισμού και γ)  Αναδεικνύει ως ‘‘προσωρινό ανάδοχο’’ την εταιρεία ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ 
ΕΠΕ 

 
 10. Την υπ΄αρ.2460/24-1-2017 υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας ¨ΚΑΡΑΛΗΣ  
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» κατά της 4/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
 

 11. Το  υπ΄αρ. πρωτ. 4858/9-2-2017 πρακτικό επιτροπής εξέτασης ενστάσεων για την 
«Προμήθεια & τοποθέτηση περιφράξεων σε παιδικές χαρές, κοινοχρήστους χώρους, 
αθλητικά κέντρα», το οποίο αναφέρει τα ακόλουθα: 
 
«Στο Δημοτικό κατάστημα Βούλας, σήμερα 9 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 11:30 

μμ., συνήλθε η ''Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων δημοσίων διαγωνισμών προμηθειών και 

υπηρεσιών '', η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. 1/ 2016  απόφαση της Οικονομικής 

επιτροπής και την υπ' αρ. 21/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από 

τους:  

1. Ρούσσου Ανδριανέττα, Πρόεδρος 
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2.  Δημητροπούλου Αικατερίνη, Μέλος 

3.  Δεσινιώτης Πέτρος, Μέλος 

προκειμένου να εξετάσει την   υποβληθείσα ένσταση της  ατομικής επιχείρησης : 

ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (αριθμ. Πρωτ. 2460/24-1-2017)  

κατά της υπ΄αρ. 4/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με αρ. πρωτ. 1953/20-1-2017 η 
οποία α) Εγκρίνει τα υπ΄αρ. πρωτ. 51747/21-12-2016 και 1249/16-1-2017  πρακτικά 
αξιολόγησης προσφορών για την «Προμήθεια & τοποθέτηση περιφράξεων σε παιδικές χαρές, 
κοινόχρηστους χώρους, αθλητικά κέντρα» της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού β) Εγκρίνει 
τα αποτελέσματα των σταδίων του διαγωνισμού (δικαιολογητικά, τεχνική προσφορά, 
οικονομική προσφορά) που έχει υλοποιήσει η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού και γ)  
Αναδεικνύει ως ‘‘προσωρινό ανάδοχο’’ την εταιρεία ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ 

       Η επιτροπή προχώρησε στην εξέταση της ένστασης, αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την με αριθμό πρωτ. 82/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορά 

την ανωτέρω προμήθεια. 

2. Τη με αριθμ. πρωτ 47661/23-11-2016  διακήρυξη του συνοπτικού μειοδοτικού 

διαγωνισμού  για την «Προμήθεια & τοποθέτηση περιφράξεων σε παιδικές χαρές, 

κοινόχρηστους χώρους, αθλητικά κέντρα» 

3. Τα υπ΄αρ. πρωτ. 51747/21-12-2016 και 1249/16-1-2017  πρακτικά αξιολόγησης 

προσφορών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση της ανωτέρω 

προμήθειας. 

4. Τους φακέλλους προσφορών των εταιρειών “ ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε” και   “ ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ 

Ε.Π.Ε” 

Και διαπίστωσε για  : 

Α.  Την εταιρεία  ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε ότι: 

3. Στον υποβληθέντα φάκελλο Τεχνικής προσφοράς της, δεν περιλαμβάνεται ουδεμία 

περιγραφή των προσφερομένων ειδών για την  “Μεταλλική περίφραξη τύπου Α” και 

“Μεταλλική περίφραξη τύπου Β” , όπως ρητά και επί ποινή αποκλεισμού απαιτείται 

στην παρ.γ, του άρθρου 8 της διακήρυξης και επιπλέον τα υποβληθέντα φυλλάδια των 

εταιρειών “ Μηλιώτης Συρματουργία “ και “ Rouchotas” δεν παρέχουν πληροφορίες για 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προαναφερόμενων ειδών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η 

διαπίστωση της συμφωνίας αυτών με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της 

μελέτης.  

Επομένως κρίνεται ότι ο συγκεκριμένος  λόγος της ένστασης είναι αληθής και βάσιμος. 
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4.  Από  τον υποβληθέντα φάκελλο Τεχνικής προσφοράς της και συγκεκριμένα τόσο από το 

προφίλ της, όσο και από τα πεδία εφαρμογής που αναφέρονται στο κατατεθειμένο ISO  

9001:2008,  προκύπτει ότι η συμμετέχουσα εταιρεία θα αναλάβει την εγκατάσταση και 

τεχνική υποστήριξη των υπό προμήθεια ειδών, καθώς και ότι τα ISO που έχει καταθέσει 

είναι σχετικά με τα υπό προμήθεια είδη. 

Επομένως κρίνεται ότι ο συγκεκριμένος  λόγος της ένστασης είναι  αβάσιμος. 

5. Στον υποβληθέντα φάκελλο Τεχνικής προσφοράς της, έχει προσκομίσει φυλλάδια των 

εταιρειών “ Μηλιώτης Συρματουργία “ και “ Rouchotas” , προφανώς ως προμηθευτές 

των υλικών των μεταλλικών και ξύλινων περιφράξεων αντίστοιχα, χωρίς όμως να 

προκύπτει από την προσφορά του αν ο ίδιος θα είναι ο κατασκευαστής των όλων των 

προσφερομένων ειδών ή μέρος των ειδών θα κατασκευαστούν από τις 

προαναφερόμενες εταιρείες, οπότε θα έπρεπε καταθέσει την/τις ζητούμενη/ες στην 

παρ. ε του άρθρου 8, Υπεύθυνες δηλώσεις αυτών. 

Επομένως κρίνεται ότι ο συγκεκριμένος  λόγος της ένστασης είναι αληθής και βάσιμος. 

6. Η εγγυητική συμμετοχής που έχει καταθέσει καλύπτει όλα τα ζητούμενα  στο άρθρο 10 

της διακήρυξης. Η χειρόγραφη διόρθωση στο ποσόν του προϋπολογισμού,, δεν αποτελεί 

ουσιώδη λόγω αποκλεισμού.    

Επομένως κρίνεται ότι ο συγκεκριμένος  λόγος της ένστασης είναι  επουσιώδης 

και δεν αποτελεί λόγο απόρριψης. 

Β.  Την εταιρεία  ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ Ε.Π.Ε ότι: 

1. Στον υποβληθέντα φάκελλο Τεχνικής προσφοράς της, έχει προσκομίσει πλήρη 

αναλυτική περιγραφή για όλα τα προσφερόμενα είδη και έχει επισυνάψει τα 

απαραίτητα  τεκμηριωτικά στοιχεία, που αποδεικνύουν την συμμόρφωση των 

προσφερόμενων ειδών με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. Η μη 

προσκόμιση  prospectus, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π για τα είδη: ελαφρώς οπλισμένο 

σκυρόδεμα, οπλισμός σκυροδέματος και μικρουλικά ,τάπες για ορθοστάτες, 

μικροεξαρτήματα κ.λ.π, δεν κρίνεται από τη φύση των υλικών αυτών απαραίτητη, 

εφόσον η συμφωνία με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, φαίνεται σαφώς 

από την αναλυτική τεχνική περιγραφή. 

Επομένως κρίνεται ότι ο συγκεκριμένος  λόγος της ένστασης είναι  αβάσιμος. 

2.  Από  τον υποβληθέντα φάκελλο Τεχνικής προσφοράς της και συγκεκριμένα τόσο από το 

προφίλ της, όσο και από τα πεδία εφαρμογής που αναφέρονται στο κατατεθειμένο ISO  
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9001:2008,  προκύπτει ότι η συμμετέχουσα εταιρεία θα αναλάβει την εγκατάσταση και 

τεχνική υποστήριξη των υπό προμήθεια ειδών. 

Επομένως κρίνεται ότι ο συγκεκριμένος  λόγος της ένστασης είναι  αβάσιμος. 

3. Ορθώς δεν κατέθεσε στο στάδιο αυτό του διαγωνισμού τις Υπεύθυνες Δηλώσεις που 

απαιτούνται από το άρθρο 13 της διακήρυξης ως ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, καθώς το άρθρο 13 αναφέρεται και ορίζει σαφώς τα δικαιολογητικά 

που απαιτείται να κατατεθούν, επί πονή αποκλεισμού, από τον “προσωρινό ανάδοχο”, 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, μετά από την αξιολόγηση των προσφορών 

και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. 

Επομένως κρίνεται ότι ο συγκεκριμένος  λόγος της ένστασης είναι  αβάσιμος. 

4. Το προσκομισθέν απόσπασμα πρακτικού Γενικής Συνέλευσης  της Εταιρείας, με το οποίο 

αποφασίζεται η συμμετοχή της στον εν λόγω διαγωνισμό και ορίζεται ο νόμιμος 

εκπρόσωπός της, έχει θέμα ημερήσιας  διάταξης τη λήψη απόφασης για τη συμμετοχή 

της εταιρείας στο διαγωνισμό που διενεργείται από το Δήμο Βάρης Βούλας, 

Βουλιαγμένης και ορθά όλα τα στοιχεία του εν λόγω διαγωνισμού. Είναι προφανές ότι 

εκ παραδρομής σε σημείο του κειμένου αναφέρεται το όνομα άλλου Δήμου, χωρίς αυτό 

να αποτελεί ουσιώδη λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

Με βάση τα ανωτέρω η επιτροπή μας προτείνει: 

 Α) Να γίνει δεκτή η ένσταση   της  ατομικής επιχείρισης ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (αριθμ. 

Πρωτ. 2460/24-1-2017)  ως προς το μέρος Α, που αφορά τον αποκλεισμό από την συνέχιση 

του διαγωνισμού της εταιρείας ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε, διότι η Τεχνική της Προσφορά δεν είναι σύμφωνη 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της διακήρυξης για τους λόγους που αναφέρονται και αναλύονται 

παραπάνω.  

Β) Να απορριφθεί  η ένσταση της ατομικής επιχείρισης ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (αριθμ. 

Πρωτ. 2460/24-1-2017)  ως προς το μέρος Β, που αφορά τον αποκλεισμό από την συνέχιση 

του διαγωνισμού της εταιρείας  ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ Ε.Π.Ε, ως αβάσιμη,  για τους λόγους που 

αναφέρονται και αναλύονται παραπάνω.  

Γ) Για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη να ληφθούν υπόψη μόνο οι προσφορές των εταιρειών  

ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και  ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ Ε.Π.Ε. 

                                                                                                                         Η επιτροπή»  
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12. Την υπ΄αρ. 76/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την  έγκριση 
του υπ’αριθμ.πρωτ. 4858/9-2-2017 πρακτικού επιτροπής εξέτασης ενστάσεων για την 
«Προμήθεια & τοποθέτηση περιφράξεων σε παιδικές χαρές, κοινοχρήστους χώρους, 
αθλητικά κέντρα» 
 
13. Το υπ΄αρ. πρωτ. 14955/24-4-2017 πρακτικό αξιολόγησης προσφορών (έλεγχος 
δικαιολογητικών κατακύρωσης) για τον διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια & τοποθέτηση 
περιφράξεων σε παιδικές χαρές, κοινόχρηστους χώρους, αθλητικά κέντρα» το οποίο 
αναφέρει τα ακόλουθα: 
 
«Στο δημοτικό κατάστημα Βούλας σήμερα 24 Απριλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 μμ, 
συνήλθε η “Επιτροπή Διενέργειας Δημοσίων Διαγωνισμών, Ανάθεσης, Αξιολόγησης Προσφορών 
– Αποτελεσμάτων και Παρακολούθησης των Συμβάσεων Προμηθειών  - Υπηρεσιών, με την 
διαδικασία του Πρόχειρου – Συνοπτικού  Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με το 
άρθρο 14 του Ν. 2690/99,  με την αρ. 336/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «περί 
συγκρότησης επιτροπών» καθώς και τη με αριθμ. 466/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου,  αποτελούμενη από τους: 
 

7. Λογοθέτης Δημήτρης, Πρόεδρος 
8. Μοστράτος Κωνσταντίνος, μέλος 
9. Μανωλάτος Βασίλειος, αναπληρωματικό μέλος 

  
προκειμένου να γνωμοδοτήσει – εισηγηθεί για τoν πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές  για την: 
 
«Προμήθεια &  τοποθέτηση περιφράξεων σε παιδικές χαρές,  κοινοχρήστους χώρους, 
αθλητικά κέντρα» 
  ποσό Π/Υ:73.800,00   €      με Φ.Π.Α.                  
Κ.Α.: 30-7135.039                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                       
Η επιτροπή αποσφράγισε : 
Τον με αριθ. Πρωτ. 12449/04-04-2017 φάκελο των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που 
απέστειλε ο προσωρινός μειοδότης της Συνοπτικής διαδικασίας, “ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ” και  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 13 -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ, 
της υπ.αριθ.38361/26-09-2016 διακήρυξης της συνοπτικής διαδικασίας, προβλέπονται τα εξής : 
Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του 
συμμετέχοντος. 
1. Έλληνες πολίτες: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου πριν από 
την κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας. 

 Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 
φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα) κατά την ημερομηνία 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

 Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 
είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν ΟΛΕΣ τις εισφορές σε 
ασφαλιστικά ταμεία (κύριας ασφάλισης ), να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς 
προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. 
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 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει 
όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές για το απασχολούμενο απο αυτόν προσωπικό. 

 Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, που θα βεβαιώνει την εγγραφή τους σε αυτό 
καθώς και το είδος των εργασιών τους και το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν απο την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι:  
α)Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς , ο οποίος δεν πρέπει να είναι μικρότερος απο τον 
χρόνο που αναφέρεται στο άρθρο 15 της διακήρυξης. 
β)Ο προσφερόμενος χρόνος παράδοσης , ο οποίος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος απο 
τον χρόνο που αναφέρεται στο άρθρο 21. 
γ)Ο προσφερόμενος χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας και διατήρησης ο οποίος δεν 
πρέπει να είναι μικρότερος από τον χρόνο που αναφέρεται στο άρθρο 22. 

     
Έπειτα από όλα τα παραπάνω, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της: 

Ότι η με αρ. πρωτ.: 47661/23-11-2016 διακήρυξη δημοσιεύθηκε όπως προβλέπει η 
νομοθεσία στον τοπικό τύπο, αναρτήθηκε σε εμφανές σημείο του Δημοτικού 
καταστήματος και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της «Διαύγειας», 

Ότι παρέλαβαν τεύχη από το αρμόδιο Γραφείο Προμηθειών  πέντε(05) επιχειρήσεις. 
Ότι από τις πέντε επιχειρήσεις που παρέλαβαν τεύχη , κατέθεσαν φάκελο προσφοράς οι : 

 
1.ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε. 
2.ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
3.ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ 
 
4. Οτι από τις τρείς επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό, μετά από τον έλεγχο του 
φακέλου των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών συνέχισαν την διαδικασία του 
πρόχειρου διαγωνισμού και αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές και των τριών 
επιχειρήσεων 
5.Το υπ.αριθ. 1249/16-01-2017 της ίδιας , με το οποίο εισηγήθηκε την ανάδειξη προσωρινού 
μειοδότη την επιχείρηση ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ 
 
6. Την υπ.αριθ. 76/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης με την οποία αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης: 
Η επιχείρηση ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ. 
  

Εισηγείται  
 Την ανάδειξη οριστικού  μειοδότη και την κατακύρωση της συνοπτικής διαδικασίας για την   “ 
Προμήθεια &  τοποθέτηση περιφράξεων σε παιδικές χαρές,  κοινοχρήστους χώρους, 
αθλητικά κέντρα“  
Στην επιχείρηση  
ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ 
 

Η Επιτροπή διαβιβάζει το παρόν Πρακτικό και επιστρέφει το φάκελο του διαγωνισμού 
για την « Προμήθεια &  τοποθέτηση περιφράξεων σε παιδικές χαρές,  κοινοχρήστους χώρους, 
αθλητικά κέντρα» στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 
 
                                                                                                                                               Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ» 
 

Η Οικονομική Επιτροπή  μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, αφού 
έλαβε υπόψη της :  
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1.  Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήματος Προμηθειών 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7.6.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν.4412/2016 
4. Την υπ΄αρ.Α-710/2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 
5. Τη με αριθμ. Πρωτ. 88355/47633/16-12-2015  επικύρωση προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2016 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, που αφορά τη με 
αρ.721/2015 απόφαση του Δ.Σ. «Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης για το οικ. έτος 2016» 

 

             Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
1) Εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης 
 
2) Εγκρίνει  τo υπ.αρ. 19955/24-4-2017 πρακτικό αξιολόγησης προσφορών (έλεγχος 
δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την «Προμήθεια &  τοποθέτηση περιφράξεων σε 
παιδικές χαρές,  κοινοχρήστους χώρους, αθλητικά κέντρα»,  του γνωμοδοτικού οργάνου 
διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσιών συμβάσεων. 
 
3) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα στην εταιρεία: «ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ» 
 
4) Αναδεικνύει οριστικό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού, την κάτωθι εταιρεία με 
ποσό: 

 

Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του  συνοπτικού διαγωνισμού 
και η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και το άρθρο 72 παρ. 1ε του Καλλικράτη. 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 153/2017  
 
Σε ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως :  
 
           Ο  ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
 
    ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΑΣΗΣ  
ΩΣΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ 

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α.  ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΗΠΩΝ 
ΟΔΟΣ ΕΠΕ 

30-
7135.0

39 

73.800,00€ 42.844,97€ 10.282,79€ 53.127,76€ 
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