1ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή Αποσφράγισης, Διενέργειας &
Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών &
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτρια: Ε. Χρονάκη
Τηλ.: 210 2415390
E-mail: echronaki@acharnes.gr

Αχαρνές, 08/02/2022

Προς: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 11438/08-02-2022 πρακτικού της Επιτροπής
Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου, που αφορά
στον ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.
Β. Ανάδειξη της εταιρείας «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.» ως προσωρινής
αναδόχου

του

ανοικτού

διαγωνισμού

για

την

προμήθεια

μηχανογραφικού

εξοπλισμού.»
Κύριε Πρόεδρε,
Σε συνέχεια της με αρ. 649/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΜΖ3ΩΨ8-ZΑΨ)
με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικού
εξοπλισμού και της με αρ. πρωτ. 66373/27-12-2021 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 21PROC009844325),
παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση σε προσεχή συνεδρίαση για: Α. την επικύρωση ή
μη του με αριθμ. πρωτ. 11438/08-02-2022 πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και
Αξιολόγησης

διαδικασιών

σύναψης

δημοσίων

συμβάσεων

προμηθειών

και

παροχής

γενικών

υπηρεσιών του Δήμου, που αφορά στην αξιολόγηση της υποβληθείσας προσφοράς στον ανοικτό
διαγωνισμό για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού και Β: την ανάδειξη της εταιρείας
«ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.», ως προσωρινής αναδόχου του ανοικτού διαγωνισμού για
την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού:
Η Πρόεδρος της Επιτροπής

Μαριάννα Νάνου

Τα μέλη της Επιτροπής

1. Ευαγγελία Χρονάκη

2. Βασίλειος Δημητρόπουλος
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2ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συντάκτης : Πολυτίμη Ραμαντάνη
Τηλ.
: 213 20 72 446

Αχαρνές :

08 /02/2021

EIΣΗΓΗΣΗ
Προς:
Τον Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής
κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

ΘΕΜΑ : Επικύρωση Πρακτικού ΙΙ διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ «ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
Το έργο του θέματος εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων Δήμου Αχαρνών έτους 2021 το οποίο
εγκρίθηκε με την 60/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Για το έργο αυτό συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών η 26/2021 Μελέτη προϋπολογισμού 313.000,00 € (με Φ.Π.Α.), η οποία εγκρίθηκε με την με αρ.
234/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους
του Δήμου Αχαρνών και από το Υπ. Εσωτερικών , Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) , με
την εξής κατανομή:
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

208.667,00 €

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ

104.333,00 €

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 64-7326.001, Προϋπολογισμού εξόδων έτους 2021, του Δήμου.
Η χρονική διάρκεια της εργολαβίας ορίζεται σε 270 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης και η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με το σύστημα με «ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου»
του άρθρου 95 παρ. 2β, του Ν. 4412/2016.Με την με αρ. 365/2021 (ΑΔΑ: 6ΡΔΣΩΨ8-ΑΒΒ) Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου
Στις 20-01-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 έληξε η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών του
έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» με Α/Α
Συστήματος: 185401 του ΕΣΗΔΗΣ.
Στις 24-01-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 τα μέλη της επιτροπής του διαγωνισμού συνδέθηκαν στο σύστημα
με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξαν τον ηλεκτρονικό
διαγωνισμό με αριθμό συστήματος 185401και διαπίστωσαν ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από
το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα έξι (6) ηλεκτρονικές προσφορές.
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Μετά την ως άνω αποσφράγιση, η Επιτροπή Διαγωνισμού ανήρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το Υποσύστημα,
σύμφωνα με τον χρόνο υποβολής.

Στην συνέχεια ελέγχθηκε αν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής. Όλοι
οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς κατέθεσαν εγγύηση ηλεκτρονικής έκδοσης από το ΤΜΕΔΕ, πλην της
εταιρείας «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε.» που δεν προσκόμισε εγγυητική συμμετοχής.
Με την με αρ. πρωτ. 20/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών (ΑΔΑ:6ΓΞΝΩΨ8-ΩΝΤ) εγκρίθηκε
το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού και απορρίφθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα
«ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ ΑΕ.» ως απαράδεκτη.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού όπως ορίζεται από την διακήρυξη, ανήρτησε στον ειδικό ηλεκτρονικό χώρο
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», του συστήματος τον σχετικό κατάλογο μειοδοσίας, προκειμένου να
λάβουν γνώση οι προσφέροντες.

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής
αναγραφής των τιμών , βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.
Έπειτα η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2 της
διακήρυξης, κατά σειρά μειοδοσίας.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά ο έλεγχος για την γνησιότητα των Εγγυητικών Επιστολών
Συμμετοχής. Μέσω της ιστοσελίδας του ΤΜΕΔΕ βεβαιώθηκε η εγκυρότητα των εξής εγγυητικών συμμετοχής:
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Α/Α

ΑΡΙΘΜ.

Επωνυμία Προσφέροντα

Ποσό

1

e-135253

ERGOMASS IKE

5.050,00 €

2α

e-135813

4.165,00 €

2β

e-135806

Κ/ΞΙΑ ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ –ΓΕΝΝΑΤΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ

3

e-136572

BUILD & ΒΟΝD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

5.048,39 €

4

e-136709

ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

5.050,00 €

5

e-136641

Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ ΟΕ

5.048,39 €

890,00 €

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, υπολόγισε τον Μέσο Όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών
οικονομικών προσφορών και αυτός προέκυψε 9,63 % . Η προσφορά της «ERGOMASS IKE» , που είναι και ο
πρώτος οικονομικός φορέας στην κατάταξη μειοδοσίας με προσφορά 19,82% , παρουσιάζει ποσοστό απόκλισης
από τον Μ.Ο. κατά 10,19 % , δηλαδή μεγαλύτερη από δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες που είναι το όριο που
προβλέπεται από το άρθρο 4.1 της διακήρυξης .
Η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τη διακήρυξη και το άρθρο 32 του Ν. 4782/2021, οφείλει να καλέσει τον
οικονομικό φορέα να αιτιολογήσει την «ασυνήθιστα χαμηλή» προσφορά του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Η αιτιολόγηση και οι εξηγήσεις που θα
δοθούν θα πρέπει να είναι αναλυτικές, επαρκείς και σύμφωνες με το άρθρο 88 του Ν. 4412/16, όπως
αντικαταστάθηκε , συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του Ν. 4782/2021 και βάσει της Εγκυκλίου 9
/2017 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 6Η6Κ465ΧΘΞ-3Φ5)
Οι εξηγήσεις θα πρέπει ενδεικτικά να περιλαμβάνουν:
•

υπολογισμό κόστους ανά μέτωπο εργασιών

•

λειτουργικό κόστος μηχανημάτων και οχημάτων

•

κόστος εργατοτεχνικού και επιστημονικού προσωπικού, ημερήσια αποζημίωση και αντίστοιχη

•

ασφαλιστική εισφορά για κάθε εργαζόμενο

•

κόστος υλικών

•

εργολαβικό όφελος

•

κόστος κρατήσεων, εφημερίδες έκδοσης εγγυητικών επιστολών, εργαστηριακών δοκιμών

•

χρονοδιάγραμμα και οργανόγραμμα του έργου

Κατόπιν των παραπάνω και προκειμένου να προχωρήσουμε στο διαγωνισμό του έργου, διαβιβάζεται το Πρακτικό
IΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών για τη λήψη της σχετικής
απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4782/2021.

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ .

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ

ΜΗΧ./ ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : (συνημμένο ως αναπόσπαστο μέρος της Εισήγησης)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
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« ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»
Στις 20-01-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 έληξε η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» με Α/Α Συστήματος: 185401 του ΕΣΗΔΗΣ.
Στις 24-01-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 τα μέλη της επιτροπής του διαγωνισμού συνδέθηκαν στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια
(όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξαν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό συστήματος 185401και
διαπίστωσαν ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί
εμπρόθεσμα έξι (6) ηλεκτρονικές προσφορές.
Μετά την ως άνω αποσφράγιση, η Επιτροπή Διαγωνισμού ανήρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» τον
σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το Υποσύστημα, σύμφωνα με τον χρόνο υποβολής.

Στην συνέχεια ελέγχθηκε αν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής. Όλοι οι συμμετέχοντες
οικονομικοί φορείς κατέθεσαν εγγύηση ηλεκτρονικής έκδοσης από το ΤΜΕΔΕ, πλην της εταιρείας «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε.» που δεν
προσκόμισε εγγυητική συμμετοχής.
Με την με αρ. πρωτ. 20/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών (ΑΔΑ:6ΓΞΝΩΨ8-ΩΝΤ) εγκρίθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι της
Επιτροπής Διαγωνισμού και απορρίφθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ ΑΕ.» ως απαράδεκτη.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού όπως ορίζεται από την διακήρυξη, ανήρτησε στον ειδικό ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», του συστήματος τον σχετικό κατάλογο μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των τιμών ,
βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.
Έπειτα η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης, κατά σειρά
μειοδοσίας.
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Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά ο έλεγχος για την γνησιότητα των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής. Μέσω της
ιστοσελίδας του ΤΜΕΔΕ βεβαιώθηκε η εγκυρότητα των εξής εγγυητικών συμμετοχής:
Α/Α

ΑΡΙΘΜ.

Επωνυμία Προσφέροντα

Ποσό

1

e-135253

ERGOMASS IKE

5.050,00 €

2α

e-135813

4.165,00 €

2β

e-135806

Κ/ΞΙΑ ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ –ΓΕΝΝΑΤΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ

3

e-136572

BUILD & ΒΟΝD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

5.048,39 €

4

e-136709

ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

5.050,00 €

5

e-136641

Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ ΟΕ

5.048,39 €

890,00 €

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, υπολόγισε τον Μέσο Όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών οικονομικών
προσφορών και αυτός προέκυψε 9,63 % . Η προσφορά της «ERGOMASS IKE» , που είναι και ο πρώτος οικονομικός φορέας στην κατάταξη
μειοδοσίας με προσφορά 19,82% , έχει ποσοστό απόκλισης κατά 10,19 % , δηλαδή μεγαλύτερη από δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες που
είναι το όριο που προβλέπεται από το άρθρο 4.1 της διακήρυξης .
Η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τη διακήρυξη και το άρθρο 32 του Ν. 4782/2021, οφείλει να καλέσει τον οικονομικό φορέα να
αιτιολογήσει την «ασυνήθιστα χαμηλή» προσφορά του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής πρόσκλησης. Η αιτιολόγηση και οι εξηγήσεις που θα δοθούν θα πρέπει να είναι αναλυτικές, επαρκείς και σύμφωνες με το
άρθρο 88 του Ν. 4412/16, όπως αντικαταστάθηκε , συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του Ν. 4782/2021.
Το παρόν πρακτικό θα διαβιβαστεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών για τη λήψη της σχετικής απόφασης σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 4782/2021.

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού
1. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Πρόεδρος και τακτικό μέλος

2.

ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ

Τακτικό μέλος

3.

ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Τακτικό μέλος
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3ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Συντάκτης : Αλεξάνδρα Κολοκούρη
Τηλ.
: 213 20 72 436

Αχαρνές:

07/02/2022

EIΣΗΓΗΣΗ
Προς:
Τον Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής
κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

ΘΕΜΑ: Επικύρωση Πρακτικού ΙΙ διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ
ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΠΑΖΩΝ» και
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ «ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»
Το έργο του θέματος εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων Δήμου Αχαρνών έτους
2021 το οποίο εγκρίθηκε με την 60/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Για το έργο αυτό συντάχθηκε από
τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών η 139/2021 Μελέτη προϋπολογισμού 100.000,00 € (με Φ.Π.Α.), η οποία
εγκρίθηκε με την με αρ. 530/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών. Η χρηματοδότηση
θα γίνει από ίδιους πόρους του Δήμου Αχαρνών και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7333.022. Η χρονική διάρκεια
της εργολαβίας ορίζεται σε 12 μήνες. Με την με αρ. 563/2021 (ΑΔΑ: ΩΥ7ΙΩΨ8-ΟΛΒ) Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου.
Στις 13-01-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 έληξε η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των
προσφορών του έργου «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΠΑΖΩΝ» με Α/Α Συστήματος 184838 του ΕΣΗΔΗΣ.
Η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού ορίστηκε με την με αριθμό 12/2022 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών.
Στις 17-01-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 τα μέλη της επιτροπής του διαγωνισμού συνδέθηκαν
στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξαν τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό συστήματος 184838 και διαπίστωσαν ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν
χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα έξι (6)
ηλεκτρονικές προσφορές.
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Μετά την ως άνω αποσφράγιση, η Επιτροπή Διαγωνισμού ανήρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από
το Υποσύστημα, σύμφωνα με τον χρόνο υποβολής.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Α/Α

Επωνυμία Προσφέροντα

1

ΑΦΟΙ ΔΙΓΩΝΗ Ο.Ε.

12/01/2022 16:38:28

2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛ.ΜΗΧ ΕΜΠ - ΕΔΕ
Χ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΙΚΕ
Χ. ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΤ. ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ

12/01/2022 18:39:15

3
4
5
6

Χρόνος Υποβολής Προσφοράς

12/01/2022 19:34:00
12/01/2022 20:24:10
13/01/2022 08:01:04
13/01/2022 09:40:06

Στην συνέχεια ελέγχθηκε αν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές
συμμετοχής. Όλοι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς κατέθεσαν εγγύηση ηλεκτρονικής έκδοσης από το
ΤΜΕΔΕ πλην της εταιρείας «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΤ. ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ» που δεν προσκόμισε εγγυητική
συμμετοχής.
Με την με αρ. πρωτ. 17/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών (ΑΔΑ: 91ΨΙΩΨ8Τ6Ψ) εγκρίθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού και απορρίφθηκε η προσφορά του οικονομικού
φορέα «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΤ. ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ» ως απαράδεκτη.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού όπως ορίζεται από την διακήρυξη, ανήρτησε στον ειδικό
ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», του συστήματος τον σχετικό κατάλογο
μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Α/Α

Α/Α καταθ.

1
2

241159

3

240412

4
5

241155
241065

240944

Επωνυμία Προσφέροντα
Χ. ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛ.ΜΗΧ ΕΜΠ - ΕΔΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Χ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΙΚΕ
ΑΦΟΙ ΔΙΓΩΝΗ Ο.Ε.

Ποσοστό
51,93 %
33,81 %
19,00 %

14,46 %
3,23 %
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Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και
αριθμητικής αναγραφής των τιμών , βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το
υποσύστημα.
Έπειτα η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου
24.2 της διακήρυξης, κατά σειρά μειοδοσίας.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά ο έλεγχος για την γνησιότητα των Εγγυητικών
Επιστολών Συμμετοχής. Μέσω της ιστοσελίδας του ΤΜΕΔΕ βεβαιώθηκε η εγκυρότητα των εξής εγγυητικών
συμμετοχής:
Α/Α

ΑΡΙΘΜ.

Επωνυμία Προσφέροντα

Ποσό

1

e-134224

2

e-135736

3

e-134132

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.612,90 €

4

e-135384

Χ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΙΚΕ

1.612,90 €

5

e-135698

ΑΦΟΙ ΔΙΓΩΝΗ Ο.Ε.

1.615,00 €

Χ. ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛ.ΜΗΧ ΕΜΠ - ΕΔΕ

1.612,90 €
1.612,90 €

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, υπολόγισε τον Μέσο Όρο του συνόλου των εκπτώσεων των
παραδεκτών οικονομικών προσφορών και αυτός προέκυψε 24,49%. Η προσφορά της «Χ. ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ε.Ε.», που είναι και ο πρώτος οικονομικός φορέας στην κατάταξη μειοδοσίας , έχει ποσοστό απόκλισης
27,44 % από τον Μέσο Όρο, δηλαδή μεγαλύτερο από δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες που είναι το όριο που
προβλέπεται από το άρθρο 4.1 της διακήρυξης .
Η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τη διακήρυξη και το άρθρο 32 του Ν. 4782/2021, οφείλει να
καλέσει τον οικονομικό φορέα να αιτιολογήσει την «ασυνήθιστα χαμηλή» προσφορά του, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.
Η αιτιολόγηση και οι εξηγήσεις που θα δοθούν θα πρέπει να είναι αναλυτικές , επαρκείς και σύμφωνες με
το άρθρο 88 του Ν. 4412/16, όπως αντικαταστάθηκε , συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του Ν.
4782/2021.
Οι εξηγήσεις θα πρέπει ενδεικτικά να περιλαμβάνουν:
•

υπολογισμό κόστους ανά μέτωπο εργασιών

•

λειτουργικό κόστος μηχανημάτων και οχημάτων

•

κόστος εργατοτεχνικού και επιστημονικού προσωπικού, ημερήσια αποζημίωση και αντίστοιχη

•

ασφαλιστική εισφορά για κάθε εργαζόμενο

•

κόστος υλικών

•

εργολαβικό όφελος

•

κόστος κρατήσεων, εφημερίδες έκδοσης εγγυητικών επιστολών, εργαστηριακών δοκιμών
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•

χρονοδιάγραμμα και οργανόγραμμα του έργου
Κατόπιν των παραπάνω και προκειμένου να προχωρήσουμε στο διαγωνισμό του έργου, διαβιβάζεται το

Πρακτικό IΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών για τη λήψη της σχετικής
απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4782/2021.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τ.Υ.

Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ.

Αναστάσιος Δαμάσκος
Ηλεκτρ./ Μηχ. Μηχανικός Π.Ε.

Νικόλαος Δαμάσκος

4ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Συντάκτης: Α. Κολοκούρη
Τηλ: 213 2072436
email: akolokouri@acharnes.gr
Επιβλέπουσα: Κολοκούρη Αλεξάνδρα

Αχαρνές: 31/12/2021

Προς:
Τον Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής
κο Σπύρο Βρεττό
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα Αμοιβών της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση για την
έγκριση

του

1ου

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Συγκριτικού
–

Πίνακα

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Αμοιβών

ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ

της

μελέτης

ΔΙΚΤΥΟΥ

με

τίτλο:

ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ

«ΜΕΛΕΤΗ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ».
Με το με αρ. πρωτ. 50950/28-12-2020 (αρ. αποφ. 1856) έγγραφο έγινε η απευθείας
ανάθεση της μελέτης στον κ. Κουρνιώτη Κωνσταντίνο.
Με το με αρ. πρωτ. 739/11-01-2021 έγγραφο υπογράφηκε η σύμβαση ποσού
19.600,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 24.304,00 (με 24% με Φ.Π.Α.).
Ο

1ος

Συγκριτικός

Πίνακας

συντάσσεται

για

να

καλύψει

την

εκπόνηση

συμπληρωματικών εργασιών που κατά το μέγεθος (ποσότητα) δεν περιλαμβάνονται στην αρχική
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σύμβαση. Κατά την εκτέλεση της μελέτης προέκυψε ότι οι υδρευόμενες εκτάσεις ήταν 15 εκτάρια
και όχι 11,485 εκτάρια όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί.
Συγκεκριμένα:
Α/Α

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΜΟΙΒΗ (ΧΩΡΙΣ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ)

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΜΟΙΒΗ(ΜΕ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ)

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ
ΑΜΟΙΒΗ(ΧΩΡΙΣ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ)

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ
ΑΜΟΙΒΗ(ΜΕ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΑΜΟΙΒΗ 1ου
ΣΥΓΚΡΙΤΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΜΟΙΒΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

17.391,07€

19.999,73€

16660,00€

19.600,00€

20.779,41€

4.173,86€

4.799,47€

3.998,40€

4.704,00€

4.987,06€

21.564,93€

24.799,67

20658.40€

24.304,00€

25.766,47€

Το ποσό των 20.776,41€ - 19.999,73€ = 779,68€ αφαιρείται ως ποινική ρήτρα σύμφωνα
με το άρθρο 209 του Ν.3463/2006. Προτείνεται η έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα Αμοιβών
έως ποσού 19.600,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι 24.304,00€.
Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ T.Y.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡ./ΜΗΧ. και ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Προς: Τον κο Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:. Κ. ΜΑΤΖΕΤΑΚΗΣ
ΤΗΛ.: 213 2072 511
E-mail: kmatzetakis@acharnes.gr
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές

5ο ΘΕΜΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Θέμα: Α. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 66967/28.12.2021 Πρακτικού Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης.
Β. Αποδοχή της προσφορά, ανάδειξη της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινού αναδόχου και συνέχιση της διαδικασίας με την πρόσκληση για υποβολή των
δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Γ. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 7721/31.1.2022 Πρακτικού Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης.
Δ. Κατακύρωση του διαγωνισμού στην «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Αξιότιμε κε Πρόεδρε
Έχοντας υπόψη:
1.
2.
3.
4.

Τις διατάξεις του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010.
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014.
Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4469/2017.
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5. Τις διατάξεις της με αρ. 57654/23.05.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1781/2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης.
6. Τις διατάξεις της με αρ. 56902/215/02.06.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης.
7. Την με αριθμ. 1176 και αριθ. πρωτ. 36780/17.9.2020 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων
και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
8. Την με αριθμ. 1142 και αριθ. πρωτ. 38816/1.10.2020 Απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης υπογραφής με
εντολή του, στους Αντιδημάρχους.
9. Το με αριθμ. πρωτ. 10886/3.3.2021 πρωτογενές αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης –
Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού (ΑΔΑΜ: 21REQ008354705 2021-03-30).
10. Το υπ’ αριθμ. 16620/11.5.2021 τεκμηριωμένο αίτημα για την έκδοση ΑΑΥ, του Αυτοτελούς Τμήματος
Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού.
11. Την Απόφαση Δημάρχου με αριθμό 657/2021 με αρ. πρωτ. 16906/14.5.2021 ( ΑΔΑ: ΨΛΩ1ΩΨ8-Γ26) για
την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 η οποία έλαβε α/α
Α-447 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα για το
ποσό των 32.400,00 € από τον Κ.Α. 20-7132.001 προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021.
12. Την Απόφαση Δημάρχου με αριθμό 656/2021 με αρ. πρωτ. 16905/14.5.2021 (ΑΔΑ: 9Γ2ΡΩΨ8-Σ64) για την
ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 η οποία έλαβε α/α Α446 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα για το
ποσό των 600.000,00 € από τον Κ.Α. 30-7135.009 προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021 .
13. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 21REQ009157850 2021-09-06 της ΑΑΥ με ΑΔΑ: ΨΛΩ1ΩΨ8-Γ26.
14. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 21REQ009157752 2021-09-06 της ΑΑΥ με ΑΔΑ: 9Γ2ΡΩΨ8-Σ64.
15. Την με αριθμ. 10/2021 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
16. Την υπ. Αριθ. 414/2021, ΑΔΑ: ΨΛΔΣΩΨ8-6Ε7 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 10/2021 μελέτης της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
17.Το υπ’ αριθμ. 19999/3.6.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και
Πληροφορικής προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής περί έγκρισης αγοράς οχημάτων από το
ελεύθερο εμπόριο.
18. Την με αρ. πρωτ. 99700/18.8.2021 (ΑΔΑ: 90Μ0ΟΡ1Κ-6ΡΞ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης ΑΤΤΙΚΗΣ περί έγκρισης αγοράς οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο.
19.Την υπ. Αριθ. 416/2021 (ΑΔΑ: ΩΖΦΞΩΨ8-ΛΔΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
εγκρίνονται Α) η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την «Προμήθεια
οχήματος αλυσιδάκι (skip lift) και σαρώθρων», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 632.400,00 €,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και Β) η σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού άνω των ορίων, για την ανωτέρω προμήθεια, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση κόστους – ποιότητας για
τα προσφερόμενα είδη.
20.Την με αριθ. 321/2020 (ΑΔΑ: ΨΣ51ΩΨ8-Θ1Ν) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού και τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. 243/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
21.Την με αρ. ENOTICES-dacharnon/2021-136530/6.10.2021 γνωστοποίηση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης
Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
22.Την με αριθμ. πρωτ. 40405/5.10.2021 διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 21PROC009337007 2021-10-08.
23.Την προκήρυξη με ΑΔΑΜ: 21PROC009336949 2021-10-08.
24.Την με αριθ. πρωτ. 42026/ 13.10.2021 Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ: ΨΙΩΨΩΨ8-ΨΤ5).
25. Τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα «Χ-ΤΥΠΟΣ» αρ. φύλλου 1228, με
ημερομηνία 16.10.2021.
26. Τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» αρ. φύλλου 4590, με
ημερομηνία 14.10.2021.
27. Τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» αρ. φύλλου
14481, με ημερομηνία 14.10.2021.
28. Τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα «ΓΕΝΙΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» αρ. φύλλου
12865, με ημερομηνία 14.10.2021.
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29.Το διαγωνισμό με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 139611 της με αριθμ. πρωτ. 40405/05-10-2021
διακήρυξης, για την προμήθεια «Αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 4κμ».
30.Το υπ’ αριθμ. 496022/17.11.2021 Πρακτικό Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της
Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
31. Την υπ’ αριθμ. 567/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία: α) αποδέχεται την
οικονομική προσφορά της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και β) επικυρώνει το υπ’ αριθμ. 49602/17.11.2021 Πρακτικό Διενέργειας & Αξιολόγησης
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης».
32. Το υπ’ αριθμ. 66967/28.12.2021 Πρακτικό Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της
Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης.
33. Το υπ’ αριθμ. 7721/31.1.2022 Πρακτικό Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της
Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης.
Σύμφωνα:
Α. Με το υπ’ αριθμ. 66967/28.12.2021 Πρακτικό Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της
Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης:
«Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η αποσφράγιση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση και βαθμολόγηση της
οικονομικής προσφοράς η οποία υποβλήθηκε από την «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο πλαίσιο του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 139611 της με αριθμ. πρωτ.
40405/05-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009337007) διακήρυξης, για την προμήθεια «Αναρροφητικό σάρωθρο
χωρητικότητας 4κμ».
Στην συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι κ.κ.:
1. Κων/νος Κασιμάτης, Πρόεδρος.
2. Σάββας Παπαδόπουλος, Μέλος
3. Σπυρίδων Παππούς, Μέλος.
Η αποσφράγιση είχε προγραμματιστεί και είχε σταλεί η σχετική ειδοποίηση μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία:
του ΕΣΗΔΗΣ, για την Τρίτη 21.12.2021. Ωστόσο λόγω μη λειτουργίας της πλατφόρμας δεν κατέστη δυνατή και
μετά από ειδοποίηση προς τους οικονομικούς φορείς πραγματοποιήθηκε ως αναφέρεται παραπάνω.
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την με αριθμ. πρωτ. 40405/05-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009337007)
διακήρυξη, για την προμήθεια «Αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 4κμ» και το νομικό πλαίσιο που διέπει
τους εν λόγω διαγωνισμούς, προχώρησε σε αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς με τους κωδικούς χρήστη
των μελών που απαιτείται. Στη συνέχεια έλεγξε την οικονομική προσφορά και διαπίστωσε ότι:
• Είχε υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη
• Το ποσό προσφοράς βρισκόταν εντός προϋπολογισμού και συγκεκριμένα ανερχόταν σε ΕΚΑΤΟΝ
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (179.700,00€)
Στη συνέχεια η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς όπως αυτή
καταγράφηκε στο σχετικό πρωτόκολλό της με αρ. πρωτ. 59962/13.12.2021, προχώρησε σε συνολική
βαθμολόγηση της προσφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 2.3.2 της διακήρυξης.
Λ= 179.700 / 100 = 1797
Σύμφωνα με τα παραπάνω η επιτροπή εισηγείται την αποδοχή της προσφορά και την ανάδειξη της
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινού αναδόχου και τη
συνέχιση της διαδικασίας με την πρόσκληση για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Β.

Με το υπ’ αριθμ. 7721/31.1.2022 Πρακτικό Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της

Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης:
«Συνήλθε η επιτροπή αποσφράγισης, διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, που συγκροτήθηκε με την με αριθμ.
321/2020 και τροποποιήθηκε με την με αρ. 243/2021 απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήΠροκειμένου να προβεί
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σε έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο για
το διαγωνισμό με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 139611 της με αριθμ. πρωτ. 40405/05-10-2021 (ΑΔΑΜ:
21PROC009337007) διακήρυξης, για την προμήθεια «Αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 4κμ».
Στην συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι κ.κ.:
4. Κων/νος Κασιμάτης, Πρόεδρος.
5. Σάββας Παπαδόπουλος, Μέλος
6. Σπυρίδων Παππούς, Μέλος
Σε συνέχεια του πρακτικού με αρ. πρωτ. 66967/28.12.2021 σχετικά με την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου,
στάλθηκε, μέσω της λειτουργικότητας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» του ΕΣΗΔΗΣ στις 10.01.2022, στον οικονομικό φορέα
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η με αρ. πρωτ. 889/05.1.2022
πρόσκληση να υποβάλει μέχρι τις 20.01.2022 τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως αυτά
περιγράφονται στο σημείο 2.2.9.2. της διακήρυξης.
Ο οικονομικός φορέας ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση υπέβαλε στις 19/01/2022 15:11:35 φάκελο
δικαιολογητικών.
Η επιτροπή εισήλθε με τους κωδικούς των μελών της στη σελίδα του διαγωνισμού και έλαβε γνώση των
υποβληθέντων δικαιολογητικών τα οποία είναι τα εξής:
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Στο φάκελο «ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ – ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» υποβλήθηκαν:
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Στο φάκελο «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ» υποβλήθηκαν:

Στο φάκελο «ΦΕΚ» υποβλήθηκαν:

Αφού τα έλεγξε διεξοδικά επιβεβαίωσε ότι ήταν πλήρη και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σημείου
2.2.9.2 της διακήρυξης.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού στην «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»».
Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Α. Την επικύρωση του υπ’ αριθμ. 66967/28.12.2021 Πρακτικού Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης.
Β. Την αποδοχή της προσφορά και την ανάδειξη της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινού αναδόχου και τη συνέχιση της διαδικασίας με την πρόσκληση για
υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
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Γ. Την επικύρωση του υπ’ αριθμ. 7721/31.1.2022 Πρακτικού Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης.
Δ. Την κατακύρωση του διαγωνισμού στην «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
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6ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:. Κ. ΜΑΤΖΕΤΑΚΗΣ
ΤΗΛ.: 213 2072 511
E-mail: kmatzetakis@acharnes.gr

Προς: Τον κο Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Θέμα: Α. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 66971/28.12.2021 Πρακτικού Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης.
Β. Αποδοχή της προσφορά, ανάδειξη της «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ (NET METAL ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)» ως
προσωρινού αναδόχου και συνέχιση της διαδικασίας με την πρόσκληση για υποβολή των
δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Γ. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 7729/31.1.2022 Πρακτικού Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης.
Δ. Κατακύρωση του διαγωνισμού στην «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ (NET METAL ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)».

Αξιότιμε κε Πρόεδρε
Έχοντας υπόψη:
34.
35.
36.
37.
38.

Τις διατάξεις του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010.
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014.
Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4469/2017.
Τις διατάξεις της με αρ. 57654/23.05.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1781/2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης.
39. Τις διατάξεις της με αρ. 56902/215/02.06.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης.
40. Την με αριθμ. 1176 και αριθ. πρωτ. 36780/17.9.2020 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων
και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
41. Την με αριθμ. 1142 και αριθ. πρωτ. 38816/1.10.2020 Απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης υπογραφής με
εντολή του, στους Αντιδημάρχους.
42.Το με αριθμ. πρωτ. 10886/3.3.2021 πρωτογενές αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης –
Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού (ΑΔΑΜ: 21REQ008354705 2021-03-30).
43. Το υπ’ αριθμ. 16620/11.5.2021 τεκμηριωμένο αίτημα για την έκδοση ΑΑΥ, του Αυτοτελούς Τμήματος
Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού.
44. Την Απόφαση Δημάρχου με αριθμό 657/2021 με αρ. πρωτ. 16906/14.5.2021 ( ΑΔΑ: ΨΛΩ1ΩΨ8-Γ26) για
την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 η οποία έλαβε α/α
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Α-447 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα για το
ποσό των 32.400,00 € από τον Κ.Α. 20-7132.001 προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021.
45. Την Απόφαση Δημάρχου με αριθμό 656/2021 με αρ. πρωτ. 16905/14.5.2021 (ΑΔΑ: 9Γ2ΡΩΨ8-Σ64) για την
ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 η οποία έλαβε α/α Α446 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα για το
ποσό των 600.000,00 € από τον Κ.Α. 30-7135.009 προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021 .
46. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 21REQ009157850 2021-09-06 της ΑΑΥ με ΑΔΑ: ΨΛΩ1ΩΨ8-Γ26.
47. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 21REQ009157752 2021-09-06 της ΑΑΥ με ΑΔΑ: 9Γ2ΡΩΨ8-Σ64.
48. Την με αριθμ. 10/2021 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
49. Την υπ. Αριθ. 414/2021, ΑΔΑ: ΨΛΔΣΩΨ8-6Ε7 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 10/2021 μελέτης της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
50.Το υπ’ αριθμ. 19999/3.6.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και
Πληροφορικής προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής περί έγκρισης αγοράς οχημάτων από το
ελεύθερο εμπόριο.
51. Την με αρ. πρωτ. 99700/18.8.2021 (ΑΔΑ: 90Μ0ΟΡ1Κ-6ΡΞ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης ΑΤΤΙΚΗΣ περί έγκρισης αγοράς οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο.
52.Την υπ. Αριθ. 416/2021 (ΑΔΑ: ΩΖΦΞΩΨ8-ΛΔΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
εγκρίνονται Α) η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την «Προμήθεια
οχήματος αλυσιδάκι (skip lift) και σαρώθρων», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 632.400,00 €,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και Β) η σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού άνω των ορίων, για την ανωτέρω προμήθεια, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση κόστους – ποιότητας για
τα προσφερόμενα είδη.
53.Την με αριθ. 321/2020 (ΑΔΑ: ΨΣ51ΩΨ8-Θ1Ν) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού και τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. 243/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
54.Την με αρ. ENOTICES-dacharnon/2021-136530/6.10.2021 γνωστοποίηση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης
Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
55.Την με αριθμ. πρωτ. 40405/5.10.2021 διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 21PROC009337007 2021-10-08.
56.Την προκήρυξη με ΑΔΑΜ: 21PROC009336949 2021-10-08.
57.Την με αριθ. πρωτ. 42026/ 13.10.2021 Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ: ΨΙΩΨΩΨ8-ΨΤ5).
58. Τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα «Χ-ΤΥΠΟΣ» αρ. φύλλου 1228, με
ημερομηνία 16.10.2021.
59. Τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» αρ. φύλλου 4590, με
ημερομηνία 14.10.2021.
60. Τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» αρ. φύλλου
14481, με ημερομηνία 14.10.2021.
61. Τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα «ΓΕΝΙΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» αρ. φύλλου
12865, με ημερομηνία 14.10.2021.
62.το διαγωνισμό με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 139700 της με αριθμ. πρωτ. 40405/05-10-2021
διακήρυξης, για την προμήθεια «Διαξονικό όχημα 19τν τύπου αλυσιδάκι (SKIP LIFT) μεταφοράς
απορριμματοκιβωτίων».
63.Το υπ’ αριθμ. 49612/17.11.2021 Πρακτικό Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της
Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
64. Την υπ’ αριθμ. 566/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Α. Αποδοχή της οικονομικής
προσφοράς της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ (NET METAL ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)».Β. Επικύρωση του
υπ’ αριθμ. 49612/17.11.2021 Πρακτικού Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της
Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης».
65.Το υπ’ αριθμ. 66971/28.12.2021 Πρακτικό Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της
Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης.
66. Το υπ’ αριθμ. 7729/31.1.2022 Πρακτικό Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της
Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης.
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Σύμφωνα:
Α. Με το υπ’ αριθμ. 66971/28.12.2021 Πρακτικό Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της
Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης:
Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η αποσφράγιση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση και βαθμολόγηση της
οικονομικής προσφοράς η οποία υποβλήθηκε από την «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ (NET METAL ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)»
στο πλαίσιο του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 139700 της με αριθμ. πρωτ. 40405/05-10-2021
(ΑΔΑΜ: 21PROC009337007) διακήρυξης, για την προμήθεια «Διαξονικό όχημα 19τν τύπου αλυσιδάκι (SKIP LIFT)
μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων».
Στην συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι κ.κ.:
7. Κων/νος Κασιμάτης, Πρόεδρος.
8. Σάββας Παπαδόπουλος, Μέλος
9. Σπυρίδων Παππούς, Μέλος.
Η αποσφράγιση είχε προγραμματιστεί και είχε σταλεί η σχετική ειδοποίηση μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία:
του ΕΣΗΔΗΣ, για την Τρίτη 21.12.2021. Ωστόσο λόγω μη λειτουργίας της πλατφόρμας δεν κατέστη δυνατή και
μετά από ειδοποίηση προς τους οικονομικούς φορείς πραγματοποιήθηκε ως αναφέρεται παραπάνω.
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την με αριθμ. πρωτ. 40405/05-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009337007)
διακήρυξη, για την προμήθεια «Διαξονικό όχημα 19τν τύπου αλυσιδάκι (SKIP LIFT) μεταφοράς
απορριμματοκιβωτίων» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τους εν λόγω διαγωνισμούς, προχώρησε σε
αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς με τους κωδικούς χρήστη των μελών που απαιτείται. Στη συνέχεια
έλεγξε την οικονομική προσφορά και διαπίστωσε ότι:
• Είχε υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη
• Το ποσό προσφοράς βρισκόταν εντός προϋπολογισμού και συγκεκριμένα ανερχόταν σε ΕΚΑΤΟΝ
ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (124.450,00€)
Στη συνέχεια η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς όπως αυτή
καταγράφηκε στο σχετικό πρωτόκολλό της με αρ. πρωτ. 59961/13.12.2021, προχώρησε σε συνολική
βαθμολόγηση της προσφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 2.3.2 της διακήρυξης.
Λ= 124.450 / 100 = 1244,5
Σύμφωνα με τα παραπάνω η επιτροπή εισηγείται την αποδοχή της προσφορά και την ανάδειξη της «ΑΦΟΙ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ (NET METAL ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)» ως προσωρινού αναδόχου και τη συνέχιση της διαδικασίας με
την πρόσκληση για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης».

Β.

Με το υπ’ αριθμ. 7729/31.1.2022 Πρακτικό Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της
Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης:
«Συνήλθε η επιτροπή αποσφράγισης, διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, που συγκροτήθηκε με την με αριθμ.
321/2020 και τροποποιήθηκε με την με αρ. 243/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αποτελούμενη από
τους κ.κ.:
Α.Α.
1.
2.
3.

Τακτικά Μέλη
Κων/νο Κασιμάτη
Σάββα Παπαδόπουλο
Σπυρίδωνα Παππού

Αναπληρωματικά Μέλη
Αναστάσιο Λοβέρδο
Δημήτριο Σταυράκη
Νικόλαο Αντωνιάδη

προκειμένου να προβεί σε έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τον
προσωρινό ανάδοχο για το διαγωνισμό με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 139700 της με αριθμ. πρωτ. 40405/05-102021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009337007) διακήρυξης, για την προμήθεια «Διαξονικό όχημα 19τν τύπου αλυσιδάκι (SKIP
LIFT) μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων».
Στην συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι κ.κ.:
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Κων/νος Κασιμάτης, Πρόεδρος.
Σάββας Παπαδόπουλος, Μέλος
Σπυρίδων Παππούς, Μέλος
Σε συνέχεια του πρακτικού με αρ. πρωτ. 66971/28.12.2021 σχετικά με την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου,
στάλθηκε, μέσω της λειτουργικότητας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» του ΕΣΗΔΗΣ στις 10.01.2022, στον οικονομικό φορέα
«ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ (NET METAL ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)» η με αρ. πρωτ. 888/05.1.2022 πρόσκληση να υποβάλει
μέχρι τις 20.01.2022 τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως αυτά περιγράφονται στο σημείο 2.2.9.2.
της διακήρυξης.
Ο οικονομικός φορέας ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση υπέβαλε στις 18/01/2022 12:42:03 φάκελο
δικαιολογητικών.
Η επιτροπή εισήλθε με τους κωδικούς των μελών της στη σελίδα του διαγωνισμού και έλαβε γνώση των
υποβληθέντων δικαιολογητικών τα οποία είναι τα εξής:
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Αφού τα έλεγξε διεξοδικά επιβεβαίωσε ότι ήταν πλήρη και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σημείου
2.2.9.2 της διακήρυξης.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού στην «ΑΦΟΙ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ (NET METAL ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)»».
Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Α. Την επικύρωση του υπ’ αριθμ. 66971/28.12.2021 Πρακτικού Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης.
Β. Την αποδοχή της προσφορά και την ανάδειξη της «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ (NET METAL ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)» ως
προσωρινού αναδόχου και τη συνέχιση της διαδικασίας με την πρόσκληση για υποβολή των δικαιολογητικών
κατακύρωσης.
Γ. Την επικύρωση του υπ’ αριθμ. 7729/31.1.2022 Πρακτικού Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης.
Δ. Την κατακύρωση του διαγωνισμού στην «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ (NET METAL ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)».
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7ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:. Κ. ΜΑΤΖΕΤΑΚΗΣ
ΤΗΛ.: 213 2072 511
E-mail: kmatzetakis@acharnes.gr

Προς: Τον κο Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Θέμα: Α. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 66973/28.12.2021 Πρακτικού Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης.
Β. Αποδοχή της οικονομικής προσφοράς, ανάδειξη της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινού αναδόχου και συνέχιση της διαδικασίας με την πρόσκληση για
υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Γ. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 7731/31.1.2022 Πρακτικού Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης.
Δ. Κατακύρωση του διαγωνισμού στην «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Αξιότιμε κε Πρόεδρε
Έχοντας υπόψη:
67.
68.
69.
70.
71.

Τις διατάξεις του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010.
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014.
Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4469/2017.
Τις διατάξεις της με αρ. 57654/23.05.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1781/2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης.
72. Τις διατάξεις της με αρ. 56902/215/02.06.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης.
73. Την με αριθμ. 1176 και αριθ. πρωτ. 36780/17.9.2020 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων
και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
74. Την με αριθμ. 1142 και αριθ. πρωτ. 38816/1.10.2020 Απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης υπογραφής με
εντολή του, στους Αντιδημάρχους.
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75.Το με αριθμ. πρωτ. 10886/3.3.2021 πρωτογενές αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης –
Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού (ΑΔΑΜ: 21REQ008354705 2021-03-30).
76. Το υπ’ αριθμ. 16620/11.5.2021 τεκμηριωμένο αίτημα για την έκδοση ΑΑΥ, του Αυτοτελούς Τμήματος
Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού.
77. Την Απόφαση Δημάρχου με αριθμό 657/2021 με αρ. πρωτ. 16906/14.5.2021 ( ΑΔΑ: ΨΛΩ1ΩΨ8-Γ26) για
την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 η οποία έλαβε α/α
Α-447 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα για το
ποσό των 32.400,00 € από τον Κ.Α. 20-7132.001 προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021.
78. Την Απόφαση Δημάρχου με αριθμό 656/2021 με αρ. πρωτ. 16905/14.5.2021 (ΑΔΑ: 9Γ2ΡΩΨ8-Σ64) για την
ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 η οποία έλαβε α/α Α446 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα για το
ποσό των 600.000,00 € από τον Κ.Α. 30-7135.009 προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021 .
79. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 21REQ009157850 2021-09-06 της ΑΑΥ με ΑΔΑ: ΨΛΩ1ΩΨ8-Γ26.
80. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 21REQ009157752 2021-09-06 της ΑΑΥ με ΑΔΑ: 9Γ2ΡΩΨ8-Σ64.
81. Την με αριθμ. 10/2021 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
82. Την υπ. Αριθ. 414/2021, ΑΔΑ: ΨΛΔΣΩΨ8-6Ε7 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 10/2021 μελέτης της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
83.Το υπ’ αριθμ. 19999/3.6.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και
Πληροφορικής προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής περί έγκρισης αγοράς οχημάτων από το
ελεύθερο εμπόριο.
84. Την με αρ. πρωτ. 99700/18.8.2021 (ΑΔΑ: 90Μ0ΟΡ1Κ-6ΡΞ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης ΑΤΤΙΚΗΣ περί έγκρισης αγοράς οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο.
85.Την υπ. Αριθ. 416/2021 (ΑΔΑ: ΩΖΦΞΩΨ8-ΛΔΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
εγκρίνονται Α) η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την «Προμήθεια
οχήματος αλυσιδάκι (skip lift) και σαρώθρων», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 632.400,00 €,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και Β) η σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού άνω των ορίων, για την ανωτέρω προμήθεια, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση κόστους – ποιότητας για
τα προσφερόμενα είδη.
86.Την με αριθ. 321/2020 (ΑΔΑ: ΨΣ51ΩΨ8-Θ1Ν) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού και τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. 243/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
87.Την με αρ. ENOTICES-dacharnon/2021-136530/6.10.2021 γνωστοποίηση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης
Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
88.Την με αριθμ. πρωτ. 40405/5.10.2021 διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 21PROC009337007 2021-10-08.
89.Την προκήρυξη με ΑΔΑΜ: 21PROC009336949 2021-10-08.
90.Την με αριθ. πρωτ. 42026/ 13.10.2021 Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ: ΨΙΩΨΩΨ8-ΨΤ5).
91. Τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα «Χ-ΤΥΠΟΣ» αρ. φύλλου 1228, με
ημερομηνία 16.10.2021.
92. Τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» αρ. φύλλου 4590, με
ημερομηνία 14.10.2021.
93. Τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» αρ. φύλλου
14481, με ημερομηνία 14.10.2021.
94. Τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα «ΓΕΝΙΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» αρ. φύλλου
12865, με ημερομηνία 14.10.2021.
95. Το διαγωνισμό με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 139701 της με αριθμ. πρωτ. 40405/05-10-2021
διακήρυξης, για την προμήθεια «Τριαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 26τν»
96.Το υπ’ αριθμ. 49606/17.11.2021 Πρακτικό Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της
Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
97.Την υπ’ αριθμ. 568/2021 Απόφαση (ορθή επανάληψη) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα την οποία
αποφασίσθηκε: α) η αποδοχή της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και β) η επικύρωση του υπ’ αριθμ. 49606/17.11.2021
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Πρακτικού Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Επιτροπής Αποσφράγισης,
Διενέργειας & Αξιολόγησης».
98. Το υπ’ αριθμ. 66973/28.12.2021 Πρακτικό Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της
Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
99. Το υπ’ αριθμ. 7731/31.1.2022 Πρακτικό Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της
Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
Σύμφωνα:

Α.

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 66973/28.12.2021 Πρακτικό Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης:
«Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η αποσφράγιση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση και βαθμολόγηση της
οικονομικής προσφοράς η οποία υποβλήθηκε από την «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο πλαίσιο του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 139611 της με αριθμ. πρωτ.
40405/05-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009337007) διακήρυξης, για την προμήθεια «Τριαξονικό ανατρεπόμενο
φορτηγό μικτού φορτίου 26τν».
Στην συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι κ.κ.:
10. Κων/νος Κασιμάτης, Πρόεδρος.
11. Σάββας Παπαδόπουλος, Μέλος
12. Σπυρίδων Παππούς, Μέλος.
Η αποσφράγιση είχε προγραμματιστεί και είχε σταλεί η σχετική ειδοποίηση μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία:
του ΕΣΗΔΗΣ, για την Τρίτη 21.12.2021. Ωστόσο λόγω μη λειτουργίας της πλατφόρμας δεν κατέστη δυνατή και
μετά από ειδοποίηση προς τους οικονομικούς φορείς πραγματοποιήθηκε ως αναφέρεται παραπάνω.
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την με αριθμ. πρωτ. 40405/05-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009337007)
διακήρυξη, για την προμήθεια ««Τριαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 26τν» και το νομικό πλαίσιο
που διέπει τους εν λόγω διαγωνισμούς, προχώρησε σε αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς με τους
κωδικούς χρήστη των μελών που απαιτείται. Στη συνέχεια έλεγξε την οικονομική προσφορά και διαπίστωσε ότι:
• Είχε υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη
• Το ποσό προσφοράς βρισκόταν εντός προϋπολογισμού και συγκεκριμένα ανερχόταν σε ΕΚΑΤΟΝ
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (179.700,00€)
Στη συνέχεια η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς όπως αυτή
καταγράφηκε στο σχετικό πρωτόκολλό της με αρ. πρωτ. 59958/13.12.2021, προχώρησε σε συνολική
βαθμολόγηση της προσφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 2.3.2 της διακήρυξης.
Λ= 179.700 / 100 = 1797
Σύμφωνα με τα παραπάνω η επιτροπή εισηγείται την αποδοχή της προσφορά και την ανάδειξη της
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινού αναδόχου και τη
συνέχιση της διαδικασίας με την πρόσκληση για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης».

Β. Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 7731/31.1.2022 Πρακτικό Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης:
«Σε συνέχεια του πρακτικού με αρ. πρωτ. 66973/28.12.2021 σχετικά με την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου,
στάλθηκε, μέσω της λειτουργικότητας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» του ΕΣΗΔΗΣ στις 10.01.2022, στον οικονομικό φορέα
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η με αρ. πρωτ. 890/05.1.2022
πρόσκληση να υποβάλει μέχρι τις 20.01.2022 τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως αυτά
περιγράφονται στο σημείο 2.2.9.2. της διακήρυξης.
Ο οικονομικός φορέας ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση υπέβαλε στις 19/01/2022 15:12:36 φάκελο
δικαιολογητικών.
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Η επιτροπή εισήλθε με τους κωδικούς των μελών της στη σελίδα του διαγωνισμού και έλαβε γνώση των
υποβληθέντων δικαιολογητικών τα οποία είναι τα εξής:
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Στο φάκελο «ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ – ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» υποβλήθηκαν:

Στο φάκελο «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ» υποβλήθηκαν:

Στο φάκελο «ΦΕΚ» υποβλήθηκαν:

Αφού τα έλεγξε διεξοδικά επιβεβαίωσε ότι ήταν πλήρη και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σημείου
2.2.9.2 της διακήρυξης.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού στην «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»».
Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Α. Την επικύρωση υπ’ αριθμ. 66973/28.12.2021 Πρακτικού Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης.
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Β. Την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς και την ανάδειξη της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α
ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινού αναδόχου και τη συνέχιση της διαδικασίας με την πρόσκληση
για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Γ. Την επικύρωση του υπ’ αριθμ. 7731/31.1.2022 Πρακτικού Διενέργειας & Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας & Αξιολόγησης.
Δ. Την κατακύρωση του διαγωνισμού στην «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
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