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ΘΕΜΑ 2ο
(ΕΚΤΟΣ Ημερήσιας Διάταξης)
Ανάθεση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών
του
Δήμου
Παιονίας
(Δ.Ε.Ευρωπού)»,
με
τη
διαδικασία
της
διαπραγμάτευσης.

Στο Πολύκαστρο σήμερα 10-12-2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09.00
στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παιονίας, ύστερα από την
αριθμ. 21.603/06-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε
νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Γκουντενούδης Χρήστος, 2) Μπαβέλης Δημήτριος ,
3) Σιωνίδης Κωνσταντίνος, 4) Τζούρτζος Αθανάσιος , 5)Φράγκος
Γεώργιος.
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Ευθυμιάδης Λάζαρος, 2) Αριζάνης Ηλίας.
*Πρίν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
αποφασίσθηκε η συζήτηση και ψήφιση των παρακάτω θεμάτων:
1. Ανάθεση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την
αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. Αξιούπολης Δήμου Παιονίας», με τη διαδικασία
της διαπραγμάτευσης
2.Ανάθεση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών του
Δήμου Παιονίας (Δ.Ε.Ευρωπού)», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
3.Ανάθεση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθειας εξοπλισμού παιδικών χαρών του
Δήμου Παιονίας Δ.Ε. Γουμένισσας και Τ.Κ Λειβαδίων», με τη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ΕΚΤΟΣ ημερήσιας διάταξης, είπε
τα εξής:
Την 29-10-2018 διενεργήθηκε ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την
“Προμήθεια
εξοπλισμού
παιδικών
χαρών
τ ου
Δήμου
Παιονίας
(Δ.Ε.Ευρωπού)” όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 16698/24.9.2018
διακήρυξη του Δημάρχου Παιονίας.
Στα πλαίσια διεξαγωγής του ανωτέρω διαγωνισμού, κατατέθηκαν τρεις
προσφορές, οι οποίες απορρίφθηκαν (σχετ. υπ’ αριθμ. 19233/29.10.2018
πρακτικό), καθώς αυτές απέκλιναν/υποβλήθηκαν κατά παράβαση των
απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς.
Ύστερα από το άγονο αποτέλεσμα του ως άνω διαγωνισμού, θα πρέπει ο
Δήμος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 32 παρ. 2α ν.
4412/2016), να προχωρήσει στην ανάδειξη προμηθευτή που θα προκύψει
μέσω της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Οι προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών, οι προς προμήθεια
ποσότητες, η προϋπολογισθείσα αξία, καθώς και οι όροι εκτέλεσης της
προμήθειας, θα είναι ίδιες με αυτές που καθορίστηκαν με την αριθμ.
16698/24.9.2018 Αναλυτική Διακήρυξη του Δημάρχου Παιονίας.
Το ποσό της δαπάνης για την προμήθεια ανέρχεται σε 170.000,00 €,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (137.096,77 € δαπάνη προμήθειας &
32.903,23 € Φ.Π.Α.).
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Η δαπάνη βαρύνει την με Κ.Α. 15.7135.008 σχετική πίστωση του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Παιονίας.
Αναλυτικότερα, οι ανάγκες για τις 7 παιδικές χαρές της Δ.Ε. Ευρωπού,
έχουν ως εξής:
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΜΧ

ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Κούνια2/θέσια μεταλλική παίδων
Κούνια 3/θέσια μεταλλική παίδων-νηπίων
Κούνια2/θέσια μεταλλική νηπίων
Μεταλλική τσουλήθρα 2 μ.
Μεταλλική τραμπάλα
Παιχνίδι με δύο ελατήρια ΑΜΕΑ
Τετραθέσια τραμπάλα με ελατήρια
Κινητό ζωάκι
Ελατήριο με ζωάκι
Σύνθετο με δύο τσουλήθρες
Σύνθετο με κούνια αναρρίχηση και δύο τσουλήθρες
Τριπλός ζυγός
Δοκός ισορροπίας
Ξύλινη κινητή γέφυρα
Πολυζυγο
Σύνθεση αναρρίχησης με σχοινιά
Μύλος αυτοκινούμενος
παγκάκι ξύλινο
Βρύση με διακοσμητικό πάνελ
κάδος απορριμάτων μονός μεταλλικός
πινακίδα παιδικής χαράς
φωτοβολταϊκός σιδηροϊστός φωτισμού

5,00
3,00
1,00
3,00
4,00
1,00
4,00
6,00
9,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
24,00
7,00
14,00
7,00
24,00

300,00
655,00
400,00
600,00
200,00
800,00
650,00
250,00
200,00
2.200,00
5.000,00
200,00
120,00
650,00
300,00
6.000,00
350,00
85,00
150,00
75,00
245,00
1.470,00

1.500,00
1.965,00
400,00
1.800,00
800,00
800,00
2.600,00
1.500,00
1.800,00
2.200,00
15.000,00
200,00
120,00
650,00
300,00
6.000,00
350,00
2.040,00
1.050,00
1.050,00
1.715,00
35.280,00

23

δάπεδο ασφαλείας από πλάκες 500Χ500 ΜΜ/Μ2 πάνω
σε υπόβαση από σκυρόδεμα πάχους 15 cm οπλισμένο
με πλέγμα για ύψος πτώσης 2,60 m

90,20

80,00

7.216,00

24
25
26
27

δάπεδο ασφαλείας από πλάκες 500Χ500 ΜΜ/Μ2 πάνω
σε υπόβαση από σκυρόδεμα πάχους 15 cm οπλισμένο
με πλέγμα για ύψος πτώσης 1,30 m
Περίφραξη μεταλλική ίσια
Πόρτα για περίφραξη μεταλλική ίσια
πιστοποίηση χώρου παιδικής χαράς

610,68
442,31
4,00
7,00

50,00
42,00
150,00
150,00
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΤΡΟΓΓΥΛ.
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

30.534,00
18.577,02
600,00
1.050,00
137.097,02
-0,25
137.096,77
32.903,23
170.000,00

Κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να
υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων όλων
των ειδών που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 44/2018 Μελέτη, η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπ’ αριθμ. 16698/24.9.2018 Αναλυτικής
Διακήρυξης του Δημάρχου Παιονίας.
Για να συμμετάσχουν στη διαδικασία οι συμμετέχοντες εκτός των
οικονομικών τους προσφορών θα πρέπει να υποβάλουν και τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
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1. Εγγύηση Συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της
προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των
2.742,00 ευρώ (δύο χιλιάδες εφτακόσια σαράντα δύο ευρώ).
2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο
έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας) του νομίμου εκπροσώπου –
διαχειριστή του προσφέροντος οικονομικού φορέα, έκδοσης του
τελευταίου 3μήνου. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω
αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα
που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση και επίσης ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης
ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού
συμβιβασμού
ή
δεν
έχουν
αναστείλει
τις
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
4. Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας του προσφέροντος
οικονομικού φορέα, σε ισχύ. Επίσης υπεύθυνη δήλωση αναφορικά
με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο
ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά
Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου
οφείλει να καταβάλει εισφορές.
5. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας του προσφέροντος
οικονομικού φορέα, σε ισχύ.
6. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού
της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί
(εφόσον έχουν εκδοθεί) σε βάρος του οικονομικού φορέα σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. Εφόσον
δεν
εκδίδεται
αντίστοιχο
Πιστοποιητικό
αυτό
μπορεί
να
αντικατασταθεί από Ένορκη Δήλωση του Προσφέροντα ενώπιον
συμβολαιογράφου.
7. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό
επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν
εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης.
8. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν
έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το
άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
9. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα : (α) εάν
υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα
ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους
οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, (β)
εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του
άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί
αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, (γ) εάν μία
κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη
συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48
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του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά,
μέσα,
(δ)
εάν
έχει
επιδείξει
σοβαρή
ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις, (ε) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για
την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της διακήρυξης,
(στ) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται
να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, (ζ) εάν έχει διαπράξει
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί
το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων
έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
10.
Οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών
καταστάσεων, στην περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών
καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
11.
Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και,
κατά περίπτωση του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων
που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες
οικονομικές χρήσεις κατ' ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας
σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων
του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο
εργασιών. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε
θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να
αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
12.
Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων ή των κυριότερων
υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία, με
αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου
ή ιδιωτικού παραλήπτη.
13.
Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα
σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε
σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
διαγωνιζομένου).
14.
Τεχνική Προσφορά του προσφέροντος οικονομικού φορέα,
σύμφωνη με την υπ’ αριθμ. 44/2018 Μελέτη, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της υπ’ αριθμ. 16698/24.9.2018 Αναλυτικής
Διακήρυξης του Δημάρχου Παιονίας.
15.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους
καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές
διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης
που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά
την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές
4
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πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις
ικανότητες άλλων φορέων, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του
τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση
των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
Η ημερομηνία διαπραγμάτευσης θα καθοριστεί με Ανακοίνωση του
Δημάρχου Παιονίας, η οποία θα κοινοποιηθεί στους κάτωθι οικονομικούς
φορείς:
1. ΤΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ - Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε.
3. ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
4. OCTOPUS, ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Και κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 32 παρ. 2α ν. 4412/2016).
2) τους όρους της υπ΄αριθμ. 16698/24.9.2018 διακήρυξης.
3) Το υπ’ αριθμ. 19233/29.10.2018 πρακτικό I του διαγωνισμού και την
υπ’ αριθμ. 129/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του
ανωτέρω πρακτικού.
4) Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού.
5) Την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού
παιδικών χαρών του Δήμου Παιονίας (Δ.Ε.Ευρωπού)», προϋπολογισμού
170.000,00 € με Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2, εδαφ. α΄, του Ν. 4412/2016.
Β. Να κληθούν προς διαπραγμάτευση οι κάτωθι οικονομικούς φορείς:
1. ΤΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ - Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε.
3. ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
4. OCTOPUS, ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
Η ημερομηνία της διαπραγμάτευσης θα καθοριστεί με Ανακοίνωση του
Δημάρχου Παιονίας η οποία θα κοινοποιηθεί στους ανωτέρω.
Κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο σκεπτικό της
παρούσας Απόφασης.
Γ. Τον προμηθευτή (ή τους προμηθευτές) θα δεσμεύουν όλοι οι όροι που
καθορίστηκαν με την αριθμ. 129/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
και την με αρ. πρωτ. 16698/24.9.2018 Αναλυτική Διακήρυξη του
Δημάρχου Παιονίας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 153/2018.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η
συνεδρίαση.
Για το 27ο/2018 Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)
(Υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ
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