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          Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:6690/16.02.2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                               8η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                                     την 15.02.2018 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 15η Φεβρουαρίου 

2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 5637/09-02-2018 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 09-02-2018. 

        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. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «      « 

4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «      « 

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

6. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.   Αν. Μέλος της Ο.Ε. 

   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.          Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ   «     «           

3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.   «     «   

             ΑΠΟΦΑΣΗ –084– 

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικού αξιολόγησης για την υπηρεσία 

«Πολιτιστικές εκδηλώσεις για τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο – Μάιο του έτους 2018». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 5547/09.02.2018 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας  του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

«Λαμβάνοντας υπόψιν: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 του Ν.4412/2016, 16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών,  τον Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων», 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες «η Οικονομική 

Επιτροπή με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει 

τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, 
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 Tην υπ΄ αριθμ. 56/2018 (ΑΔΑ: 7ΜΓΝΩΕΒ-1ΑΚ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία εγκρίνονται οι όροι διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές (Π18/18) της παραπάνω 

υπηρεσίας, 

 Tην υπ΄ αριθμ. 29/2018 (ΑΔΑ: 66ΒΖΩΕΒ-ΞΞΔ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την 

οποία εγκρίνεται η διενέργεια, η πίστωση και διάθεση ποσού και ο καθορισμός τρόπου 

εκτέλεσης. 

             Σας στέλνουμε το από 07/02/2018 πρακτικό αξιολόγησης της επιτροπής που αφορά στον 

έλεγχο των οικονομικών προσφορών με διαπραγμάτευση για την «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις για 

τους μήνες Μάρτιο Απρίλιο Μάιο του έτους 2018», τους φακέλους – οικονομικές προσφορές και 

παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.» 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Στο Ίλιον σήμερα την 7η του μηνός Φεβρουαρίου του  έτους 2018, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 9:30 π.μ. 

στη Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου (Αγ. Φανουρίου 99, 2ος όροφος), η κατά το άρθρο 103 του 

Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 και το άρθρο 221 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ147/Α/8-8-2016) Επιτροπή, η 

οποία ορίστηκε με την υπ΄αριθμ. 056/1-02-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, της οποίας τα 

τακτικά και αναπληρωματικά μέλη είναι οι : 

1. Αρώνης Παναγιώτης, ως πρόεδρος 
2. Πρατικάκη Δήμητρα, τακτικό μέλος 
3. Μπαρδή Ευτέρπη, τακτικό μέλος 
4. Τσιγκριστάρη Ελένη, αναπληρωματικό μέλος  
5. Διαμάντη Καλλιόπη, αναπληρωματικό μέλος 
6. Τζίμα Αλεξάνδρα, αναπληρωματικό μέλος 
 
έχοντας υπόψη 

α) Την υπ΄ αριθμ. 4293/2-2-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις Πολιτιστικές 

εκδηλώσεις για τους μήνες ΜΑΡΤΙΟ – ΑΠΡΙΛΙΟ-ΜΆΙΟ τους έτους 2018, η οποία αναρτήθηκε στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr,  

β) την υπ΄ αριθμ. 29/2018/ (ΑΔΑ: 66ΒΖΩΕΒ-ΞΞΔ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 

εγκρίνεται η διενέργεια, η πίστωση και διάθεση ποσού και ο καθορισμός τρόπου εκτέλεσης 

γ) την υπ΄ αριθμ. 56/2018 (ΑΔΑ: 7ΜΓΝΩΕΒ-1ΑΚ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

εγκρίνονται οι όροι διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές (Π18/18) της παραπάνω υπηρεσίας, 

δ) την σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης,  

συνήλθε για την διενέργεια της απσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών που αφορούν την 

εργασία «Πολιτιστικές εκδηλώσεις για τους μήνες ΜΑΡΤΙΟ-ΑΠΡΙΛΙΟ-ΜΑΪΟ έτους 2018». 

 

Η Επιτροπή  παρέλαβε τις προσφορές που κατέθεσαν οι  ενδιαφερόμενοι εντός της προθεσμίας που 

ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  
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 Πρώτη καταγράφεται η εταιρεία ΑΜΚΕ Εκπαιδευτική Θεατρική Ομάδα Εν Οδώ, η οποία 

εκδήλωσε ενδιαφέρον συμμετοχής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων 

Μαρτίου-Απριλίου–Μαΐου 2018 για την εκδήλωση της ομάδας Α’,  για την ομάδα Β’ και την ομάδα Γ’ και 

υπέβαλε προσφορά σε φάκελο σφραγισμένο για την κάθε εκδήλωση (όπως ορίζει η πρόσκληση 

ενδιαφέροντος), ο οποίος στο εξωτερικό μέρος του, φέρει τη σφραγίδα  

 
                 ΑΜΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΝ ΟΔΩ, Λεοντίου 17- ΑΘΗΝΑ 113 64 

 

 Οι ανωτέρω φάκελοι μετά τον έλεγχο αριθμούνται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με τον 

αριθμό (1), (2), (3) και μονογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 

 

Δεύτερη καταγράφεται η  εταιρεία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ, η οποία εκδήλωσε ενδιαφέρον 

συμμετοχής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων Μαρτίου-Απριλίου–Μαΐου 

2018 για την ομάδα Δ’,  για την ομάδα Ε’ και την ομάδα ΣΤ’ και υπέβαλε σε φάκελο σφραγισμένο (όπως 

ορίζει η πρόσκληση ενδιαφέροντος), ο οποίος στο εξωτερικό μέρος του, φέρει την επωνυμία  

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Ηρακλέους 118 – 

Καλλιθέα 17673            

 

Οι ανωτέρω φάκελοι μετά τον έλεγχο αριθμούνται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με τον αριθμό (4), 

(5), (6) και μονογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 

 

Τρίτη καταγράφεται η εταιρεία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 

ARTYFYGIO, η οποία εκδήλωσε ενδιαφέρον συμμετοχής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης των 

πολιτιστικών εκδηλώσεων Μαρτίου-Απριλίου–Μαΐου 2018 για την ομάδα Ζ’,  και την ομάδα Η’ και 

υπέβαλε σε φάκελο σφραγισμένο (όπως ορίζει η πρόσκληση ενδιαφέροντος), ο οποίος στο εξωτερικό 

μέρος του, φέρει την επωνυμία  

 
 
   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ARTYFYGIO, Θεσσαλονίκης 5Α – 
Ίλιον 13122            
 
 Οι ανωτέρω φάκελοι μετά τον έλεγχο αριθμούνται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με τον 
αριθμό (7), (8), και μονογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 
 

Τέταρτη καταγράφεται η εταιρεία  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟ ΕΚΣΤΑΝ, το 
οποίο εκδήλωσε ενδιαφέρον συμμετοχής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων Μαρτίου-Απριλίου–Μαΐου 2018 για την ομάδα Θ’,  και την ομάδα Ι’ και υπέβαλε σε 
φάκελο σφραγισμένο (όπως ορίζει η πρόσκληση ενδιαφέροντος), ο οποίος στο εξωτερικό μέρος του, 
φέρει την επωνυμία  
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                     ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟ ΕΚΣΤΑΝ, Καυτατζόγλου 5 – Αθήνα 11144 
           
 
 Οι ανωτέρω φάκελοι μετά τον έλεγχο αριθμούνται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με τον 
αριθμό (9), (10), και μονογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 
 
 
 
Κατόπιν ο Πρόεδρος της επιτροπής κηρύσσει την έναρξη της αποσφράγισης των παραδοθέντων 
φακέλων κατά σειρά αρίθμησης και του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, ο οποίος έχει ως 
εξής : 
 
Πρώτοι αποσφραγίζονται οι φάκελοι που αφορούν τα δικαιολογητικά συμμετοχής του πρώτου 
ενδιαφερομένου  (ΟΜΑΔΑ Α’ , ΟΜΑΔΑ Β’ ΟΜΑΔΑ Γ’) 
 
ΑΜΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΝ ΟΔΩ 
 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Πρόσκληση 
εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος 

Παρατηρήσεις 

Υπεύθυνη Δήλωση συμφωνίας με τις 
τεχν.προδιαγραφές και περί ακρίβειας και αληθών 
στοιχείων 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Υπεύθυνη Δήλωση μη αποκλεισμού ΝΑΙ ΝΑΙ 

 
Την εταιρεία εκπροσωπεί νόμιμα ο κ. Γάκης Αντώνιος  με Α.Δ.Τ.  ΑΙ 511002. 
 
Δεύτεροι αποσφραγίζονται οι φάκελοι που περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του δεύτερου 
ενδιαφερομένου (ΟΜΑΔΑ Δ΄ΟΜΑΔΑ Ε΄ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄) 
 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Πρόσκληση 
εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος 

Παρατηρήσεις 

Υπεύθυνη Δήλωση συμφωνίας με τις 
τεχν.προδιαγραφές και περί ακρίβειας και αληθών 
στοιχείων 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Υπεύθυνη Δήλωση μη αποκλεισμού ΝΑΙ ΝΑΙ 

 
Την εταιρεία εκπροσωπεί νόμιμα  ο κος Καναβέτας Νικόλαος με Α.Δ.Τ. ΑΜ 612814 
 
Τρίτοι αποσφραγίζονται οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής του τρίτου 
ενδιαφερομένου  
(ΟΜΑΔΑ Ζ’ ΟΜΑΔΑ Η΄) 
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ARTYFYGIO 
 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Πρόσκληση 
εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος 

Παρατηρήσεις 
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Υπεύθυνη Δήλωση συμφωνίας με τις 
τεχν.προδιαγραφές και περί ακρίβειας και αληθών 
στοιχείων 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Υπεύθυνη Δήλωση μη αποκλεισμού ΝΑΙ ΝΑΙ 

 
Την εταιρεία εκπροσωπεί νόμιμα η κα Ανδριοπούλου Δέσποινα – Αναστασία με ΑΔΤ 
ΑΖ506600. 
 
 
Τέταρτοι αποσφραγίζονται οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής του τέταρτου 
ενδιαφερομένου (ΟΜΑΔΑ Θ’ ΟΜΑΔΑ Ι΄) 
 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟ ΕΚΣΤΑΝ 
 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Πρόσκληση 
εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος 

Παρατηρήσεις 

Υπεύθυνη Δήλωση συμφωνίας με τις 
τεχν.προδιαγραφές και περί ακρίβειας και αληθών 
στοιχείων 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Υπεύθυνη Δήλωση μη αποκλεισμού ΝΑΙ ΝΑΙ 

 
Την εταιρεία εκπροσωπεί νόμιμα ο κος Σταματίου Ιωάννης με ΑΔΤ Φ081595 
 
Στη συνέχεια ελέγχθηκαν οι φάκελοι με τις οικονομικές προσφορές των ενδιαφερόμενων με την σειρά 

με την οποία καταγράφηκαν από την Επιτροπή και πραγματοποιήθηκε διαπραγμάτευση.  

 

Παρακάτω αναγράφονται οι επωνυμίες των διαγωνιζόμενων, των οποίων ανοίχθηκαν οι προσφορές, η 

περιγραφή της εκδήλωσης, τα ποσά των προσφορών τους για το σύνολο της εργασίας (παρουσιάζονται 

αναλυτικά τα καθαρά ποσά, το αντίστοιχο Φ.Π.Α. 24% και τα συνολικά ποσά) που αναφέρονται στις 

οικονομικές προσφορές τους και οι όποιες σχετικές παρατηρήσεις της επιτροπής διενέργειας της 

διαπραγμάτευσης.  

 

 Ομάδα Α΄- Παιδική παράσταση εκπαιδευτικού χαρακτήρα με θέμα τη σωστή διατροφή στις 4/3/2018 

στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ιλίου 

 κατατέθηκε μια και μοναδική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου: 

 

Η εταιρεία ΑΜΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΝ ΟΔΩ με αριθμό πρωτοκόλλου: 4653/6-2-

2018  κατέθεσε μια (1) οικονομική προσφορά για Μουσικοχορευτική παράσταση για μικρά παιδιά, την 

παιδική παράσταση «Το Φρουτονήσι» στη τιμή των 1.550,00 €. Η ανωτέρω εταιρεία 

απαλλάσσεται ΦΠΑ 

 
 
 Ομάδα Β΄ - Παιδική  παράσταση εκπαιδευτικού χαρακτήρα με θέμα από τη μυθολογία στις 22/4/2018 
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στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ιλίου 

 κατατέθηκε μια και μοναδική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου: 

 

Η εταιρεία ΑΜΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΝ ΟΔΩ με αριθμό πρωτοκόλλου 4654/6-2-

2018  κατέθεσε μια (1) οικονομική προσφορά για Παιδική παράσταση εκπαιδευτικού χαρακτήρα με θέμα 

από τη μυθολογία την παιδική παράσταση «Οι θεοί του Ολύμπου- η αρχή του μύθου» στη τιμή των 

1.550,00 €. Η ανωτέρω εταιρεία απαλλάσσεται ΦΠΑ. 

 

 

Ομάδα Γ΄- Παιδική εκπαιδευτική παράσταση με θέμα «Αισώπου Θαλάσσιοι Μύθοι» στις29/4/2018 στο 

θέατρο Μελίνα Μερκούρη στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ιλίου 

 κατατέθηκε μια και μοναδική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου: 

 

Η εταιρεία ΑΜΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΝ ΟΔΩ με αριθμό πρωτοκόλλου: 4655/6-2-

2018  κατέθεσε μια (1) οικονομική προσφορά για την παιδική εκπαιδευτική παράσταση με θέμα 

«Αισώπου Θαλάσσιοι Μύθοι» στη τιμή των 1.600,00 €. Η ανωτέρω εταιρεία απαλλάσσεται ΦΠΑ 

Κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης αν και η προσφερόμενη τιμή δεν υπερβαίνει το 

προσήκον μέτρο,  η Επιτροπή αξιολόγησε ότι η τιμή προσφοράς έχει περιθώρια να 

βελτιωθεί .Για τον λόγο αυτό με ηλεκτρονικό μήνυμα ( enodotheater@gmail.com) ζήτησε 

από την ανωτέρω εταιρεία  βελτιωμένη προσφορά ως προς την τιμή. Η εταιρεία 

ανταποκρίθηκε και μέσα στα οριζόμενα χρονικά περιθώρια κατέθεσε νέα προσφορά, με 

μειωμένη την τιμή προσφοράς (καθαρή αξία) κατά 100 € με την τιμή να διαμορφώνεται 

πλέον στο τελικό συνολικό ποσό των 1.500,00 €. 

 

 Ομάδα Δ΄ - Παιδική παράσταση βασισμένη στο κλασσικό παραμύθι «Η κοκκινοσκουφίτσα» στις 

13/5/2018 στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ιλίου. 

κατατέθηκε μια και μοναδική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου: 

 

Η εταιρεία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αρ.πρωτ. 

4809/6-2-2018 κατέθεσε μια (1) οικονομική προσφορά για την παιδική παράσταση βασισμένη στο 

κλασσικό παραμύθι «η κοκκινοσκουφίτσα» στη τιμή των 850,00 € πλέον ΦΠΑ 24% και κόστος ηχητικής 

κάλυψης 200 € πλέον ΦΠΑ 24%, Σύνολο με ΦΠΑ 1.302,00 € 

 

 Ομάδα Ε΄- Παιδική παράσταση βασισμένη στο «Ο κοντορεβιθούλης» του Σαρλ Περό στις 20/5/2018 

στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ιλίου 
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 κατατέθηκε μια και μοναδική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου: 

 

Η εταιρεία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 

αρ.πρωτ.4807/6-2-2018  κατέθεσε μια (1) οικονομική προσφορά για την παιδική παράσταση βασισμένη 

στο παραμύθι «ο κοντορεβι5θούλης» ως εξής: : κόστος παράστασης 1100,00 € πλέον ΦΠΑ 24% και 

κόστος ηχητικής κάλυψης 200,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, Σύνολο με ΦΠΑ 1612,00 € 

Κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης αν και η προσφερόμενη τιμή δεν υπερβαίνει το 

προσήκον μέτρο,  η Επιτροπή αξιολόγησε ότι η τιμή προσφοράς έχει περιθώρια να 

βελτιωθεί .Για τον λόγο αυτό με ηλεκτρονικό μήνυμα ( pol.enallagi@gmail.com) ζήτησε από 

την ανωτέρω εταιρεία  βελτιωμένη προσφορά ως προς την τιμή. Η εταιρεία ανταποκρίθηκε 

και μέσα στα οριζόμενα χρονικά περιθώρια κατέθεσε νέα προσφορά με μειωμένη την τιμή 

προσφοράς (καθαρή αξία) κατά 200 € με την τιμή να διαμορφώνεται πλέον στο  ποσό των 

1100,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) , συνολική τιμή με ΦΠΑ 1.364,00€ 

 

Ομάδα ΣΤ΄- Παιδική παράσταση « Η Χιονάτη» των αδελφών Γκριμ στις 27/5/2018 στο 

θέατρο Μελίνα Μερκούρη στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ιλίου. 

 κατατέθηκε μια και μοναδική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου: 

 

Η εταιρεία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αρ.πρωτ. 

4810/6-2-2018 κατέθεσε μια (1) οικονομική προσφορά για την παιδική παράσταση βασισμένη στο 

παραμύθι «η Χιονάτη» ως εξής:  κόστος παράστασης 900,00 € πλέον ΦΠΑ 24% και κόστος ηχητικής 

κάλυψης 200,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, Σύνολο με ΦΠΑ 1364,00 € 

 

Ομάδα Ζ΄-Εργαστήριο κεραμικής στις 24/3/2018 στο πλαίσιο της έκθεσης βιβλίου που    

διοργανώνει ο Δήμος Ιλίου από 23/3 έως 1/4/2018 στη πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου του Δήμου Ιλίου.  

 κατατέθηκε μια και μοναδική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου: 

 

Η εταιρεία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ARTYFYGIO με 

αρ.πρωτ.4628/6-2-2018 κατέθεσε μια (1) οικονομική προσφορά για το εργαστήριο κεραμικής στο 

πλαίσιο της έκθεσης βιβλίου ως εξής:  κόστος 300,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, Σύνολο με ΦΠΑ 372,00 € 

 

Ομάδα Η΄- Εργαστήριο πασχαλινών εικαστικών κατασκευών την 1/4/2018 στο πλαίσιο της έκθεσης 

βιβλίου που διοργανώνει ο Δήμος Ιλίου από 23/3 έως 1/4/2018 στη πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου του 

Δήμου Ιλίου.  

 κατατέθηκε μια και μοναδική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου: 
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Η εταιρεία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ARTYFYGIO με 

αρ.πρωτ.4631/6-2-2018 κατέθεσε μια (1) οικονομική προσφορά για το εργαστήριο πασχαλινών 

εικαστικών κατασκευών στο πλαίσιο της έκθεσης βιβλίου ως εξής:  κόστος 300,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, 

Σύνολο με ΦΠΑ 372,00 € 

 
Ομάδα Θ΄- Μουσική εκδήλωση στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας ποίησης στις 23/3/2018 στο θέατρο 

Μελίνα Μερκούρη στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ιλίου. 

 κατατέθηκε μια και μοναδική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου: 

 

Η εταιρεία ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟ ΕΚΣΤΑΝ με αρ.πρωτ.4565/5-2-2018 κατέθεσε μια 

(1) οικονομική προσφορά για την μουσική εκδήλωση στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας ποίησης ως 

εξής: : κόστος συναυλίας 1900,00 € πλέον ΦΠΑ 24% , Σύνολο με ΦΠΑ 2.356,00 € 

 

Ομάδα Ι΄ - Μουσική εκδήλωση με διάφορα είδη μουσικής στις 31/3/2018 στο Καλλιτεχνικό Καφενείο  

«Θ. Αγγελόπουλος» στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ιλίου. 

 κατατέθηκε μια και μοναδική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου: 

 

Η εταιρεία ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟ ΕΚΣΤΑΝ με αρ.πρωτ.4566/5-2-2018 κατέθεσε μια 

(1) οικονομική προσφορά για την μουσική εκδήλωση με διάφορα είδη μουσικής ως εξής: : κόστος 

συναυλίας 1630,00 € πλέον ΦΠΑ 24% , Σύνολο με ΦΠΑ 2021,2 € 

Κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης αν και η προσφερόμενη τιμή δεν υπερβαίνει το 

προσήκον μέτρο,  η Επιτροπή αξιολόγησε ότι η τιμή προσφοράς έχει περιθώρια να 

βελτιωθεί .Για τον λόγο αυτό με ηλεκτρονικό μήνυμα (ekstanwold@gmai.com) ζήτησε από 

την ανωτέρω εταιρεία  βελτιωμένη προσφορά ως προς την τιμή. Η εταιρεία ανταποκρίθηκε 

και μέσα στα οριζόμενα χρονικά περιθώρια κατέθεσε νέα προσφορά με μειωμένη την τιμή 

προσφοράς  κατά 100 € με την τιμή να διαμορφώνεται πλέον στο τελικό συνολικό ποσό 

των 1.530,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, Σύνολο με ΦΠΑ 1.897,20€ 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Επιτροπή αξιολόγησης  
 

εισηγείται,  
 

α) να ανατεθούν οι υπηρεσίες της Ομάδας Α, της Ομάδας Β και της Ομάδας Γ στην εταιρεία με την 

επωνυμία ΑΜΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΝ ΟΔΩ (Α.Φ.Μ. 997039347) η οποία 

κατέθεσε οικονομική προσφορά συνολικού ποσού 4.600,00 € (μετά τη διαπραγμάτευση)  και 

σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές.  

Η ανωτέρω εταιρεία απαλλάσσεται ΦΠΑ. 
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β) να ανατεθούν οι υπηρεσίες της Ομάδας Δ, της Ομάδας Ε και της Ομάδας ΣΤ στην εταιρεία με την 

επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Α.Φ.Μ.:997293755) η οποία κατέθεσε οικονομική προσφορά ποσού 4030,00 € (μετά τη 

διαπραγμάτευση) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

γ) να ανατεθούν οι υπηρεσίες της Ομάδας Ζ,και της Ομάδας Η στην εταιρεία με την επωνυμία 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ARTYFYGIO (Α.Φ.Μ.:998397345) η οποία 

κατέθεσε οικονομική προσφορά ποσού 744,00€  και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

δ) να ανατεθούν οι υπηρεσίες της Ομάδας Θ και της Ομάδας Ι στην εταιρεία με την επωνυμία 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟ ΕΚΣΤΑΝ (Α.Φ.Μ. 997871166) η οποία κατέθεσε οικονομική 

προσφορά συνολικού ποσού 4.253,2 € (μετά τη διαπραγμάτευση) και σύμφωνη με τις τεχνικές 

προδιαγραφές. » 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

       Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

        Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Εγκρίνει το Πρακτικό αξιολόγησης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές εκδηλώσεις για τους μήνες Μάρτιο – 

Απρίλιο – Μάιο του έτους 2018», και ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο της παραπάνω υπηρεσίας ως 

εξής: 

Α) Για τις υπηρεσίες της Ομάδας Α, της Ομάδας Β και της Ομάδας Γ, την εταιρεία με την επωνυμία 

ΑΜΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΝ ΟΔΩ (Α.Φ.Μ. 997039347), η οποία κατέθεσε 

οικονομική προσφορά συνολικού ποσού 4.600,00 € (μετά τη διαπραγμάτευση)  και σύμφωνη με τις 

τεχνικές προδιαγραφές 

Β)  Για τις υπηρεσίες της Ομάδας Δ, της Ομάδας Ε και της Ομάδας ΣΤ, την εταιρεία με την επωνυμία 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Φ.Μ.:997293755), η οποία 

κατέθεσε οικονομική προσφορά ποσού 4030,00 € (μετά τη διαπραγμάτευση) συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24% και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Γ)Για τις υπηρεσίες της Ομάδας Ζ,και της Ομάδας Η ,την εταιρεία με την επωνυμία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ARTYFYGIO (Α.Φ.Μ.:998397345) , η οποία κατέθεσε 

οικονομική προσφορά ποσού 744,00€  και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Δ) Για τις υπηρεσίες της Ομάδας Θ και της Ομάδας Ι, την εταιρεία με την επωνυμία ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΙΛΟΙ 

ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟ ΕΚΣΤΑΝ (Α.Φ.Μ. 997871166) , η οποία κατέθεσε οικονομική προσφορά συνολικού 

ποσού 4.253,2 € (μετά τη διαπραγμάτευση) και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, η 
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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., 

                                       Κανελλόπουλος Γ., Γαλούνης Δ.        

        

                ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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