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17η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ

την 18.04.2018

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 18η Απριλίου 2018,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 14552/13-04-2018 πρόσκληση του
Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα
τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 13-04-2018.
Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ

Αντιπρόεδρος Ο.Ε

2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ

Μέλος της Ο.Ε.

3. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.

«

«

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.

«

«

5. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.

«

«

6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.

«

«

7. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.

Αν. Μέλος της Ο.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ

Μέλος της Ο.Ε

2. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.

«

«

ΑΠΟΦΑΣΗ –163–
Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το
5ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6, που αφορά την λήψη απόφασης για
έγκριση πρακτικών και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία «Πρόγραμμα θερινής
ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών έτους 2018».
Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 15074/18.04.2018 έγγραφο της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:
« Σας στέλνουμε τα

πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού που

αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και οικονομικών
προσφορών, για την

«Πρόγραμμα θερινής ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών

έτους 2018» καθώς και το σχετικό φάκελο και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016.»
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Στo Ίλιον σήμερα την 13/03/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική
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συνεδρίαση στον 2ο Όροφο στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, η επιτροπή διενέργειας
διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν
028/18 (ΑΔΑ ΨΨΛΠΩΕΒ-ΛΔΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην
αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών που
κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσίας «Πρόγραμμα
θερινής ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών έτους 2018» (Αριθμ. Διακήρυξης
7104/20-03-2018)
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Νικόλαος Μιχαηλίδης, τακτικό μέλος,
2) Ηλίας Βλαχάκης, τακτικό μέλος
3) Ιωάννα Μητρογιάννη, αναπληρωματικό μέλος
έχοντας υπόψη:
α) Την υπ’ αριθμ 7104/20-03-2018 διακήρυξη για την υπηρεσία που αφορά την «Πρόγραμμα θερινής
ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών έτους 2018»
β) Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών» (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ )
γ) τη με αριθμό 069/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΨΨΠ4ΩΕΒ-ΜΣ3)
Η Επιτροπή άρχισε στις 10:00 π.μ. την παραλαβή των φακέλων προσφορών που κατέθεταν οι
ενδιαφερόμενοι και ολοκλήρωσε την παραλαβή στις 10:30 π.μ. όπου και κήρυξε την έναρξη της
διαδικασίας.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, η Επιτροπή δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει
δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης.
Κατόπιν, η Επιτροπή δημοσία συνεδριάζουσα αριθμεί τις προσφορές των ενδιαφερομένων κατά σειρά
προσελεύσεως, ως κάτωθι :
Πρώτος παραδόθηκε στην Επιτροπή φάκελος σφραγισμένος, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος αυτού,
φέρει την επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση:
1. Your Consulting Partner Σύμβουλοι Ε.Π.Ε. Ομηρείου 4, Ν. Σμύρνη, τηλ. 210 7700583, ΑΦΜ:
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999962465
Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την Επιτροπή με τον αριθμό (1) και μονογράφεται από όλα τα μέλη
της Επιτροπής.
Δεύτερος παραδόθηκε στην Επιτροπή φάκελος σφραγισμένος, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος αυτού,
φέρει την επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση:
2. Drasis Camp Ι.ΚΕ. Δίρκης 1 Θήβα, τηλ. 22620 23060, ΑΦΜ: 998374713
Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την Επιτροπή με τον αριθμό (2) και μονογράφεται από όλα τα μέλη
της Επιτροπής.
3. Α. Αναγνωστάτου & ΣΙΑ Ε.Ε. Αφροδίτης 9, Αθήνα, τηλ. 210 3232520
Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την Επιτροπή με τον αριθμό (3) και μονογράφεται από όλα τα μέλη
της Επιτροπής.
4. Γεώργιος Σουρλής Πανσελήνου 13, Αθήνα, τηλ. 6976812307, ΑΦΜ: 133394772
Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την Επιτροπή με τον αριθμό (4) και μονογράφεται από όλα τα μέλη
της Επιτροπής.
5. Άννα Φωτάκη (Κιβωτός) Νικολάου Λάζαρη 30, Αχαρναί, τηλ. 210 6657470, ΑΦΜ: 079268432
Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την Επιτροπή με τον αριθμό (5) και μονογράφεται από όλα τα μέλη
της Επιτροπής.
Η Επιτροπή ξεκίνησε την έναρξη της δημόσιας αποσφράγισης του πρώτου παραδοθέντος φακέλου
(Your Consulting Partner Σύμβουλοι Ε.Π.Ε.).
Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς, βρέθηκαν τρεις χωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι με τις ενδείξεις
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

αντίστοιχα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από το άρθρο 3 της υπ΄αριθμόν 7104/20-03-2018
διακήρυξης και του άρθρου 92 παρ.2γ του Ν.4412/2016.
Κατόπιν τούτου, αποσφραγίστηκε ο φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» όπου
διαπιστώθηκε ότι έχουν κατατεθεί όλα όσα προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη. Ως εκ τούτου ο
ενδιαφερόμενος περνάει στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών.
Η Επιτροπή ξεκίνησε την έναρξη της δημόσιας αποσφράγισης του δεύτερου παραδοθέντος φακέλου
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(Drasis Camp Ι.ΚΕ).
Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς, βρέθηκαν τρεις χωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι με τις ενδείξεις
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

αντίστοιχα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από το άρθρο 3 της υπ΄αριθμόν 7104/20-03-2018
διακήρυξης και του άρθρου 92 παρ.2γ του Ν.4412/2016.
Κατόπιν τούτου, αποσφραγίστηκε ο φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» όπου
διαπιστώθηκε ότι έχουν κατατεθεί όλα όσα προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη. Ως εκ τούτου ο
ενδιαφερόμενος περνάει στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών.
Η Επιτροπή ξεκίνησε την έναρξη της δημόσιας αποσφράγισης του τρίτου παραδοθέντος φακέλου (Α.
Αναγνωστάτου & ΣΙΑ Ε.Ε.).
Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς, βρέθηκαν τρεις χωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι με τις ενδείξεις
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

αντίστοιχα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από το άρθρο 3 της υπ΄αριθμόν 7104/20-03-2018
διακήρυξης και του άρθρου 92 παρ.2γ του Ν.4412/2016.
Κατόπιν τούτου, αποσφραγίστηκε ο φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» όπου
διαπιστώθηκε ότι έχουν κατατεθεί όλα όσα προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη. Ως εκ τούτου ο
ενδιαφερόμενος περνάει στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών.
Η Επιτροπή ξεκίνησε την έναρξη της δημόσιας αποσφράγισης του τέταρτου παραδοθέντος φακέλου
(Γεώργιος Σουρλής).
Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς, βρέθηκαν τρεις χωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι με τις ενδείξεις
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

αντίστοιχα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από το άρθρο 3 της υπ΄αριθμόν 7104/20-03-2018
διακήρυξης και του άρθρου 92 παρ.2γ του Ν.4412/2016.
Κατόπιν τούτου, αποσφραγίστηκε ο φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» όπου
διαπιστώθηκε ότι έχουν κατατεθεί όλα όσα προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη. Ως εκ τούτου ο
ενδιαφερόμενος περνάει στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών.
Η Επιτροπή ξεκίνησε την έναρξη της δημόσιας αποσφράγισης του πέμπτου παραδοθέντος φακέλου
(Άννα Φωτάκη /Κιβωτός).
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Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς, βρέθηκαν τρεις χωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι με τις ενδείξεις
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

αντίστοιχα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από το άρθρο 3 της υπ΄αριθμόν 7104/20-03-2018
διακήρυξης και του άρθρου 92 παρ.2γ του Ν.4412/2016.
Κατόπιν τούτου, αποσφραγίστηκε ο φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» όπου
διαπιστώθηκε ότι έχουν κατατεθεί όλα όσα προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη. Ως εκ τούτου ο
ενδιαφερόμενος περνάει στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών.
Η Επιτροπή εξαιτίας των εξειδικευμένων τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης διέκοψε τη διαδικασία
αξιολόγησης

των

τεχνικών

προσφορών

ενημερώνοντας

ταυτόχρονα

τους

παρευρισκόμενους

συμμετέχοντες ότι θα ειδοποιηθούν για την ημερομηνία αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών.
Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για την ημερομηνία & ώρα ανοίγματος των τεχνικών προσφορών με
το υπ’αριθμόν 11795/19-03-2018 εγγράφου του Τμήματος Προμηθειών.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε εκ νέου στις 16/04/2018 και ώρα 12:00 π.μ. προκειμένου να
συνταχθεί το παρόν πρακτικό αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:
1. Τη με Αριθμό Διακήρυξη 7104/20-03-2018 για την υπηρεσία «Πρόγραμμα θερινής
ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών έτους 2018»
2. Το υπ’ αριθμόν 11795/19-03-2018 εγγράφου του Τμήματος Προμηθειών.
3. Τις προσφορές των ενδιαφερομένων (Your Consulting Partner Σύμβουλοι Ε.Π.Ε., Drasis
Camp Ι.ΚΕ., Α. Αναγνωστάτου & ΣΙΑ Ε.Ε.,Γεώργιος Σουρλής, Άννα Φωτάκη /Κιβωτός)
Το υπ’ αριθμόν 14050/05-04-2018 εγγράφου της εταιρείας Α. ΑΝΑΝΓΩΝΣΤΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
4. Το από 12/04/2018 έγγραφο της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών προς το γραφείο Νομικής
Υποστήριξης του Δήμου Ιλίου
5. Το από 12/04/2018 έγγραφο του γραφείου Νομικής Υποστήριξης του Δήμου Ιλίου προς την
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Αρχοντούλα Μαμουνάκη, τακτικό μέλος,
2) Νικόλαος Μιχαηλίδης, τακτικό μέλος,
3) Ιωάννα Μητρογιάννη, τακτικό μέλος
Σύμφωνα λοιπόν με τα προβλεπόμενα της διακήρυξης η Επιτροπή εισηγείται τα κάτωθι:
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Ο ενδιαφερόμενος

Γεώργιος Σουρλής

αποκλείεται

από το επόμενο στάδιο διενέργειας του

διαγωνισμού, όντας μη σύμφωνος με τις προδιαγραφές της διακήρυξης (άρθρο 6ο «Περιεχόμενο
Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς»). Πιο συγκεκριμένα εκλείπει αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών
σχεδιασμού, οργάνωσης, λειτουργίας και αξιολόγησης του προγράμματος. Από την περιγραφή πρέπει να
προκύπτει ο λεπτομερής σχεδιασμός της υπηρεσίας, η εφαρμογή των τεχνικών απαιτήσεων βάσει της
τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας, τα εργαλεία ελέγχου του έργου, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
και η χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού. Ο φάκελος επιπλέον κρίνεται ελλιπής τόσο ως προς το σχέδιο
αντιμετώπισης εκτάκτων συμβάντων όσο και ως προς το δείγμα του φακέλου του προγράμματος με
ενημερωτικό και πληροφοριακό υλικό για τους γονείς.
Ο ενδιαφερόμενος Άννα Φωτάκη (Κιβωτός) Νικολάου Λάζαρη 30, Αχαρναί, τηλ. 210 6657470, ΑΦΜ:
079268432 (Τεχνική προσφορά για 1η & 2η Ομάδα)
αποκλείεται από το επόμενο στάδιο διενέργειας του διαγωνισμού, διότι σύμφωνα με το 6ο άρθρο της
διακήρυξης, ναι μεν διέθετε προφίλ της εταιρείας χωρίς όμως αυτό να είναι υπογεγραμμένο από τον
νόμιμο εκπρόσωπο της επί ποινή αποκλεισμού.
Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι

Άννα Φωτάκη (Κιβωτός) Νικολάου Λάζαρη 30, Αχαρναί, τηλ. 210

6657470, ΑΦΜ: 079268432 και Your Consulting Partner Σύμβουλοι Ε.Π.Ε. Ομηρείου 4, Ν. Σμύρνη,
τηλ. 210 7700583, ΑΦΜ: 999962465 αποκλείονται από το επόμενο στάδιο διενέργειας του διαγωνισμού,
διότι διαπιστώθηκε κοινή ενεργή συμμετοχή του «Χαλόφτη Ν. Γεωργίου» στις δύο εταιρείες, δηλαδή
στην εταιρεία Άννα Φωτάκη (Κιβωτός) και στην εταιρεία Your Consulting Partner Σύμβουλοι
Ε.Π.Ε., γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τα όσα ορίζει η διακήρυξη στο σχετικό ΤΕΥΔ.
Στην επόμενη φάση της αποσφράγισης του φακέλου με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»,
προάγεται ο ενδιαφερόμενος

Drasis Camp Ι.ΚΕ.

Δίρκης 1 Θήβα, τηλ. 22620 23060, ΑΦΜ:

998374713 (Τεχνική προσφορά για 1η Ομάδα)
Στην επόμενη φάση της αποσφράγισης του φακέλου με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»,
προάγεται ο ενδιαφερόμενος Α. Αναγνωστάτου & ΣΙΑ Ε.Ε. Αφροδίτης 9, Αθήνα, τηλ. 210 3232520,
(Τεχνική προσφορά για 1η & 2η Ομάδα)
Στη συνέχεια η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της, την γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Προστασίας και Υγείας και του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού Νέας Γενιάς Παιδείας και Διά Βίου
Μάθησης, που έχουν την ευθύνη για τον σχεδιασμό, λειτουργία και εποπτεία του προγράμματος,
ολοκλήρωσε τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων και προχώρησε στην βαθμολόγηση
τους.
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
«Πρόγραμμα Θερινής Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών - 1η Ομάδα»

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
2ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 3ου
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 4ου
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΥ
& ΣΙΑ Ε.Ε.

110Χ20%=22

110Χ20%=22

113Χ40%=45,2

113Χ20%=22,6

111,8

DRASIS CAMP

100Χ20%=20

100Χ20%=20

80Χ40%=32

95Χ20%=19

91

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1

2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
«Πρόγραμμα Θερινής Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρία - 2η
Ομάδα»

1

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΒΑΜΟΛΟΓΙΑ
1ΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΜΟΛΟΓΙΑ
2ΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΜΟΛΟΓΙΑ
3ΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΜΟΛΟΓΙΑ
4ΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΥ
& ΣΙΑ Ε.Ε.

110Χ20%=22

110Χ20%=22

116Χ
40%=46,4

116Χ20%=23,4

113,8

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Επιτροπή εισηγείται ότι οι κάτωθι οικονομικοί φορείς προάγονται στο
επόμενο στάδιο, αυτό της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Πιο συγκεκριμένα:
1. Drasis Camp Ι.ΚΕ. Δίρκης 1 Θήβα, τηλ. 22620 23060, ΑΦΜ: 998374713
2. Α. Αναγνωστάτου & ΣΙΑ Ε.Ε. Αφροδίτης 9, Αθήνα, τηλ. 210 3232520

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Στo Ίλιον σήμερα την 18/04/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
στον 2ο Όροφο στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του
άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 028/18 (ΑΔΑ
ΨΨΛΠΩΕΒ-ΛΔΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και
αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού για την υπηρεσίας «Πρόγραμμα θερινής ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης
παιδιών έτους 2018» (Αριθμ. Διακήρυξης 7104/20-02-2018)
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
1) Νικόλαος Μιχαηλίδης, τακτικό μέλος,
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2) Ηλίας Βλαχάκης, τακτικό μέλος
3) Αρχοντούλα Μαμουνάκη, τακτικό μέλος
έχοντας υπόψη:
α) Την υπ’ αριθμ 7104/20-02-2018 διακήρυξη για την υπηρεσία που αφορά την «Πρόγραμμα θερινής
ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών έτους 2018»
β) Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών» (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ )
γ) τη με αριθμό 069/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΨΨΠ4ΩΕΒ-ΜΣ3)
δ) το από 16/04/2018 πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών
προσφορών που κατατέθηκαν
Τα μέλη της επιτροπής προχώρησαν στην αποσφράγιση των φακέλων «Οικονομικές προσφορές» με
αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.
Πρώτη εξετάστηκε η οικονομική προσφορά της εταιρείας Α. Αναγνωστάτου & ΣΙΑ Ε.Ε. Αφροδίτης 9,
Αθήνα, τηλ. 210 3232520. Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την Επιτροπή με τον αριθμό (1) και
μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής.

Α/Α

ΟΜΑΔΕΣ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

1

1η Ομάδα: «Πρόγραμμα Θερινής
Ημερήσιας δημιουργικής
απασχόλησης παιδιών έτους 2018 »

37.000,00€

8.880,00€

45.880,00€

2

2η Ομάδα: «Πρόγραμμα Θερινής
Ημερήσιας δημιουργικής
απασχόλησης παιδιών με αναπηρία
έτους 2018 »

10.500,00€

2.520,00€

13.020,00€

47.500,00€

11.400,00€

58.900,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

Δεύτερη εξετάστηκε η οικονομική προσφορά της εταιρείας Drasis Camp Ι.ΚΕ. Δίρκης 1 Θήβα, τηλ.
22620 23060, ΑΦΜ: 998374713. Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την Επιτροπή με τον αριθμό (2)
και μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής.
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Α/Α

ΟΜΑΔΕΣ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

1 Ομάδα: «Πρόγραμμα Θερινής
Ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης
παιδιών έτους 2018 »

43.956,00€

10.549,44€

54.505,44€

43.956,00€

10.549,44€

54.505,44€

η

1

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
«Πρόγραμμα Θερινής Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών -1η Ομάδα»

Α/Α

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1ης ΟΜΑΔΑΣ

ΛΟΓΟΣ

1

Α. Αναγνωστάτου & ΣΙΑ Ε.Ε.

37.000,00/111,8

330.95

2

Drasis Camp Ι.ΚΕ

43.956,00/91

483.03

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
«Πρόγραμμα Θερινής Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρία -2η
Ομάδα»

Α/Α

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
2 ης ΟΜΑΔΑΣ

ΛΟΓΟΣ

1

Α. Αναγνωστάτου & ΣΙΑ Ε.Ε.

10.500,00/113,8

92.27

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προκύπτει ότι η διαγωνιζόμενη εταιρεία Α. Αναγνωστάτου & ΣΙΑ Ε.Ε.
υπέβαλλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αφού παρουσιάζει τον μικρότερο
λόγο της συγκριτικής τιμής προσφοράς προς την βαθμολογία της, βάσει του άρθρου 4 του
Παραρτήματος Β της με αριθμό 7104/20-02-2018 διακήρυξης.
Για τον λόγο αυτό η επιτροπή προτείνει ως προσωρινή ανάδοχο, τόσο για την 1η όσο και για την 2η
Ομάδα, για την υπηρεσία

«Πρόγραμμα θερινής ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης

παιδιών έτους 2018», την διαγωνιζόμενη εταιρεία Α. Αναγνωστάτου & ΣΙΑ Ε.Ε., η οποία υπέβαλλε
οικονομική προσφορά, αξίας 47.500,00 € πλέον Φ. Π. Α
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58.900,00 €, και ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμό 7104/20-02-2018 διακήρυξης. »
Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.
Η Οικονομική Επιτροπή
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,
Αποφασίζει Ομόφωνα
1. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6,του
Ν. 3852/2010
2. Εγκρίνει τα Πρακτικά αξιολόγησης που αφορούν την υπηρεσία «Πρόγραμμα θερινής ημερήσιας
δημιουργικής απασχόλησης παιδιών έτους 2018» και ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο τόσο για
την 1η όσο και για την 2η Ομάδα της παραπάνω υπηρεσίας, την εταιρεία με την επωνυμία
Α. Αναγνωστάτου & ΣΙΑ Ε.Ε., η οποία υπέβαλλε οικονομικότερη προσφορά αξίας 47.500,00 €
πλέον Φ. Π. Α 24% 11.400,00 € και συνολικό ποσό 58.900,00 €, και ικανοποιεί τις τεχνικές
προδιαγραφές της με αριθμό 7104/20-02-2018 διακήρυξης.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, η
προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ( ήτοι της οικονομικής επιτροπής), η οποία
αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό
της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του
Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο
αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η
ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη
Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

Τα Μέλη
Κουμαραδιός Γ., Γκόγκος Κ,
Χαραλαμπόπουλος Ι., Βέργος Ι.,
Βομπιράκη Ν., Κανελλόπουλος Γ.,
Γαλούνης Δ.

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
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