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            Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:8850/02.03.2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                             10η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                                     την 01.03.2018 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 1η Μαρτίου 2018, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.15 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 7773/23-02-2018 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 23-02-2018. 

        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. 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 –098– 

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 έγκριση πρακτικού 

κατακύρωσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις για τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο – Μάιο του 

έτους 2018». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 8316/28.02.2018 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  
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τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, 

 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 26/02/2018 πρακτικό κατακύρωσης της επιτροπής που αφορά στον 

έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από:  

 ΑΜΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΝ ΟΔΩ 

 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ARTYFYGIO 

 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟ ΕΚΣΤΑΝ 

 για την υπηρεσία  «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις για τους μήνες Μάρτιο Απρίλιο Μάιο του έτους 

2018», και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.» 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ KM 18/18 

Στο Ίλιον σήμερα την 26η του μηνός Φεβρουαρίου του  έτους 2018, ημέρα Δευτέρα  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 
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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,  

ε) την με αριθμό 084/15-02-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  

δ) το με αριθμό πρωτοκόλλου 66901/1 20-02-2018 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 

βάσει του οποίου καλoύνται οι υποψήφιες ανάδοχες εταιρείες να προσέλθουν και να καταθέσουν τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης  , συνήλθε για την διενέργεια της αποσφράγισης και ελέγχου 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορούν στην εργασία «Πολιτιστικές εκδηλώσεις για τους 

μήνες ΜΑΡΤΙΟ-ΑΠΡΙΛΙΟ-ΜΑΪΟ έτους 2018». 

  

          1. Τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από την υποψήφια ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία  
ΑΜΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΝ ΟΔΩ, Λεοντίου 17- ΑΘΗΝΑ 113 64 
  αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 

Απόσπασμα ποινικού Μητρώου έκδοσης τελευταίου 3μηνου  α .6.1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-οκ 

Ασφαλιστικές ενημερότητες- Φορολογική ενημερότητα α.6.3 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ-οκ 

Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης –υπεύθυνη Δήλωση  α.6.2   ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ- ΟΚ 

Συμφωνητικό σύστασης της εταιρίας  β6.4 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-οκ  

           
 
2. Τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από την υποψήφια ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία  
 «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Ηρακλέους 
118 – Καλλιθέα 17673    αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα: 
        

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 

Απόσπασμα ποινικού Μητρώου έκδοσης τελευταίου 3μηνου  α .6.1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-οκ 

Ασφαλιστικές ενημερότητες- Φορολογική ενημερότητα α.6.3 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ-οκ 

Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης –υπεύθυνη Δήλωση  α.6.2   ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ- ΟΚ 

Συμφωνητικό σύστασης της εταιρίας  β6.4 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-οκ  

           
3. Τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από την υποψήφια ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ARTYFYGIO, αποτυπώνονται στον 
παρακάτω πίνακα: 
 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 

Απόσπασμα ποινικού Μητρώου έκδοσης τελευταίου 3μηνου  α .6.1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-οκ 

Ασφαλιστικές ενημερότητες- Φορολογική ενημερότητα α.6.3 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ-οκ 

Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης –υπεύθυνη Δήλωση  α.6.2   ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ- ΟΚ 

Συμφωνητικό σύστασης της εταιρίας  β6.4 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-οκ  

 
4. Τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από την υποψήφια ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ARTYFYGIO, αποτυπώνονται στον 
παρακάτω πίνακα: 
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Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 

Απόσπασμα ποινικού Μητρώου έκδοσης τελευταίου 3μηνου  α .6.1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-οκ 

Ασφαλιστικές ενημερότητες- Φορολογική ενημερότητα α.6.3 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ-οκ 

Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης –υπεύθυνη Δήλωση  α.6.2   ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ- ΟΚ 

Συμφωνητικό σύστασης της εταιρίας  β6.4 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-οκ  

           
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
 

Σύμφωνα και με όσα καταγράφηκαν στους  παραπάνω πίνακες, η Επιτροπή διενέργειας του 

διαγωνισμού, ελέγχοντας τα επιμέρους δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως αυτά περιγράφονται στο 

άρθρο 6 της σχετικής διακήρυξης, διαπίστωσε την ορθότητά τους και εισηγείται να κατακυρωθούν οι 

υπηρεσίες ως εξής: 

α) 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. 

 

β)  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)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)  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 

1. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6,του 

Ν. 3852/2010 
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2. Εγκρίνει το Πρακτικό κατακύρωσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις για τους μήνες 

Μάρτιο – Απρίλιο – Μάιο του έτους 2018», και αναθέτει την παραπάνω υπηρεσία ως εξής: 

 
α) Την υπηρεσία 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. 

 

β)  Την υπηρεσία 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) Την υπηρεσία 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)  Την υπηρεσία 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.  

 

3. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού 

 

 

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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