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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 125
(Αριθμός πρακτικού 8)
Η Οικονομική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούμενη από τα παρόντα τακτικά μέλη της, κ.κ. Καραντινό
Γεώργιο Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο, Αρχοντάκη–Καλογεράκη Στυλιανή, Κασαπάκη Μιχάλη,
Κεφαλογιάννη Ιωάννη, Λυγερό Ηλία, Φακουρέλη Νικόλαο τακτικών μελών και Καναβάκη Μαρίας,
αναπληρωματικού μέλους.
Απόντων των κ.κ Αγαπάκη Δημητρίου Αντιπροέδρου, Ανδρεαδάκη Νεκτάριου, Βλαχάκη Γεωργίου,
Καπετανάκη Μηνά και Μακαρώνα Γρηγόρη, τακτικών μελών, οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν
παρευρίσκονται.
Συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου στις 05-03-2019 ημέρα Τρίτη και
ώρα 12.30 μμ.
Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ΄αριθμ.20036/01-03-2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου,
παρούσες είναι και οι γραμματείς της Επιτροπής υπάλληλοι του Δήμου Σφακιανάκη Μαρία και
Φιλιππίδου Ειρήνη.
Η Οικονομική Επιτροπή βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση.Θέμα 4ο εκτός ημερησίας διάταξης : «Ματαίωση της διαδικασίας του Ανοικτού Διεθνούς
Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια υλικών & εξοπλισμού 7 παιδικών χαρών
».
Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το με αριθμ.πρωτ.21388/05-03-2019
διαβιβαστικό έγγραφο της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών του Δήμου Ηρακλείου,
που έχει ως εξής:
«Σας αποστέλλουμε συνημμένα, το με χρονολογία 05-03-2019 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού
της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια υλικών & εξοπλισμού 7 παιδικών χαρών” του Δήμου
Ηρακλείου και
σας παρακαλούμε
για την ματαίωση του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια υλικών &
εξοπλισμού 7 παιδικών χαρών”, προϋπολογισμού 893.509,28 ευρώ μαζί με τη δαπάνη του Φ.Π.Α.
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 3.5 της υπ΄ αρ.: 8405/2801-2019 Διακήρυξης γιατί α) από την 1 Νοεμβρίου 2018 οι εξοπλισμοί παιχνιδιού παιδικής χαράς θα
πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας της σειράς του του ισχύοντος Ευρωπαϊκού
Προτύπου ΕΝ1176:2017 και β) για να πραγματοποιηθεί επανέλεγχος σε ορισμένες τιμές μονάδας
του ενδεικτικού προϋπολογισμού».
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρει στα μέλη της Επιτροπής ότι το θέμα εισάγεται για συζήτηση
ως κατεπείγον εκτός ημερήσιας διάταξης & ζήτησε από την Επιτροπή να αποφανθεί για το
κατεπείγον ή όχι. Τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα δέχτηκαν τη συζήτηση του θέματος ως
κατεπείγοντος εκτός ημερήσιας διάταξης.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το με χρονολογία 05-03-2019
πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που έχει ως εξής:

«ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Για το έτος 2019 του Ν. 4412/2016 (προμήθειες και υπηρεσίες)
(Απόφαση 25/2019 της Οικονομικής Επιτροπής)
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της προμήθειας με τίτλο:

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 7 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ”
Σήμερα ημέρα Τρίτη 5 Μαρτίου 2019, η Επιτροπή Αξιολόγησης διαγωνισμών του Ν.4412/2016 που
συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ.: 25/2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση προκειμένου να συζητήσει το ακόλουθο θέμα:
ΘΕΜΑ: Ματαίωση του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού προμήθειας
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 7 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ”

με

τίτλο:

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής που είχε απαρτία παρέστησαν οι εξής:
Α/Α
1.
2.
3.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Πιταροκοίλη Σγουρίτσα
Πυθαρούλη Χαρίκλεια
Αχλαδιανάκη Σοφία

Έχοντας υπόψη:
1) Το με αρ. πρωτ.: 21358/05-03-2019 έγγραφο του τμήματος Κοινόχρηστων Χώρων της
Διεύθυνσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας.
2) Τη μελέτη για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια υλικών & εξοπλισμού 7 παιδικών χαρών”,
προϋπολογισμού 893.509,28 ευρώ μαζί με τη δαπάνη του Φ.Π.Α.
3) Την υπ΄ αρ.: 1064/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η
διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια υλικών & εξοπλισμού 7 παιδικών χαρών” ,
προϋπολογισμού 893.509,28 ευρώ μαζί με τη δαπάνη του Φ.Π.Α., ο τρόπος εκτέλεσης της
προμήθειας με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016 και η χρηματοδότηση της από ίδιους πόρους.
4) Την υπ΄ αρ. πρωτ.: 17844/2018 (3057/11-01-2019) Απόφαση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης με την οποία κρίθηκε νόμιμη η υπ΄αρ. 1126/2018 ΑΟΕ, η οποία αφορά
των καθορισμό των όρων του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.
5) Στις 1 Φεβρουαρίου 2019 στάλθηκε για δημοσίευση η υπ΄ αρ.: 8401/28-01-2019 Περιληπτική
Προκήρυξη στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6) Στις 11 Φεβρουαρίου 2019 καταχωρήθηκε ο διαγωνισμός στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με αριθμό 70622.
7) Στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης που συνοδεύουν την υπ΄ άρ. 8405/28-01-2019
Διακήρυξη στα άρθρα που περιγράφουν τα παιδικά όργανα αναφέρεται ότι τα όργανα θα
πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-1176:2008. Από
την 1 Νοεμβρίου 2018 οι εξοπλισμοί παιχνιδιού παιδικής χαράς θα πρέπει να πληρούν τις
προδιαγραφές ασφαλείας της σειράς του του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου
ΕΝ1176:2017.
8) Στον ενδεικτικό προϋπολογισμό θα πρέπει να γίνει επανέλεγχος σε ορισμένες τιμές μονάδας.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4412/2016 και
του άρθρου 3.5 της υπ΄ αρ.: 8405/28-01-2019 Διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο:
“Προμήθεια υλικών & εξοπλισμού 7 παιδικών χαρών” η Επιτροπή αποφάσισε την ματαίωση του
Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια υλικών & εξοπλισμού 7 παιδικών χαρών”,
προϋπολογισμού 893.509,28 ευρώ μαζί με τη δαπάνη του Φ.Π.Α. γιατί α) από την 1 Νοεμβρίου 2018
οι εξοπλισμοί παιχνιδιού παιδικής χαράς θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας της
σειράς του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176:2017 και β) για να πραγματοποιηθεί
επανέλεγχος σε ορισμένες τιμές μονάδας του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
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Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με σχετικό έγγραφο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος».
Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής, κατά την οποία ο κ.Πρόεδρος πρότεινε
να γίνει δεκτή η εισήγηση της υπηρεσίας.
Τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα δέχτηκαν την παραπάνω εισήγηση και στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος
παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής αποφάσεως.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού έλαβε υπόψη της:
1. Το με αριθ.πρωτ.21388/05-03-2019 έγγραφο της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών
του Δήμου Ηρακλείου και το συνημμένο σε αυτό με χρονολογία 05-03-2019 πρακτικό ματαίωσης
της διαδικασίας του Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια υλικών
και εξοπλισμού 7 παιδικών χαρών”.
2. Την αριθ.1064/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Την με αριθ.1126/2018 (εγκρ.Αποκ.Διοίκησης με αριθ.πρωτ.3027/11-01-2019) απόφασή της.
4. Τη συζήτηση που έγινε, τις διατάξεις του άρ.72 του Ν.3852/2010 και του Ν.4412/2016.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ματαίωση του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια υλικών & εξοπλισμού
7 παιδικών χαρών”, προϋπολογισμού 893.509,28 ευρώ μαζί με τη δαπάνη του Φ.Π.Α., καθώς
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού που περιλαμβάνεται στο
ιστορικό της παρούσας : α) από την 1 Νοεμβρίου 2018 οι εξοπλισμοί παιχνιδιού παιδικής χαράς θα
πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας της σειράς του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου
ΕΝ1176:2017 και β) για να πραγματοποιηθεί επανέλεγχος σε ορισμένες τιμές μονάδας του
ενδεικτικού προϋπολογισμού του εν λόγω διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με σχετικό έγγραφο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.-

΄Έγινε, αποφασίστηκε και υπογράφτηκε
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
(Ακολουθούν οι υπογραφές)
Ακριβές αντίγραφο ατελές για Δημοτική Υπηρεσία
Ηράκλειο 07-03-2019
Η Γραμματέας

AIKATERINA
KOUNALI
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