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Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου:15157/19.04.2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
17η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµικής Επιτροπής

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ

την 18.04.2018

Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό 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
∆ηµάρχου 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

∆ήµαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ

Αντιπρόεδρος Ο.Ε

2. ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ

Μέλος της Ο.Ε.

3. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ∆.Σ.

«

«

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.

«

«

5. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ∆.Σ.

«

«

6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.

«

«

7. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ∆.Σ.

Αν. Μέλος της Ο.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ∆.Σ

Μέλος της Ο.Ε

2. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.

«

«

ΑΠΟΦΑΣΗ –168–
Ο ∆ήµαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το
6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της
επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια γραφικής
ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Ιλίου ως προς τις
οµάδες 2 & 4» Αφορά την 4η οµάδα «Προµήθεια σφραγίδων για τις Υπηρεσίες του ∆ήµου Ιλίου» .
Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθµ. 14491/13.04.2018 έγγραφο της Οικονοµικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου, στα οποία αναφέρεται ότι:
«Λαµβάνοντας υπόψιν:
• 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»,
• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
Σας στέλνουµε το από 12/04/2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού που αφορά στον
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έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από :
SMART OFFICE SUPPLES
για την «προµήθεια γραφικής ύλης (σφραγίδες) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του
∆ήµου Ιλίου 4η οµάδα» και παρακαλούµε όπως αποφασίσετε σχετικά.»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»
για την «Προµήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των
υπηρεσιών του ∆ήµου Ιλίου ως προς τις οµάδες 2 και 4», προϋπολογισµού 19.249,76 €
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
Στο Ίλιον την 12η Απριλίου του έτους 2018, ηµέρα Πέµπτη, στο ∆ηµαρχείο Ιλίου, το οποίο
βρίσκεται επί της οδού Κάλχου 48-50, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών και αξιολόγησης
υποβαλλόµενων προσφορών για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών για το έτος 2017 βάσει
του Ν. 4412/16 και της µε αριθµό 039/3417/27-01-2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του
∆ήµου Ιλίου (62ΤΖΩΕΒ-ΨΕ1), αποτελούµενη από τους:
Τακτικά µέλη
1. ∆ήµητρα ΚΟΝΤΕΚΑΚΗ
2. ∆ηµήτριος ΚΑΤΡΑΜΑ∆ΟΣ
3. Ευάγγελος ΓΕΡΑΣΗΣ

Αναπληρωµατικά µέλη
1.Καλλιόπη ∆ΙΑΜΑΝΤΗ
2.Ευαγγελία ΝΙΝΟΥ
3.Πολυζώης ΧΡΗΣΤΟΥ

Παρόντα µέλη της οποίας ήταν τα κάτωθι:
1. ∆ήµητρα ΚΟΝΤΕΚΑΚΗ
2. Πολυζώης ΧΡΗΣΤΟΥ
3. Ευάγγελος ΓΕΡΑΣΗΣ

και έχοντας υπόψη της:
1. Την µε κωδικό Π155/2017 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ίλιου
(17REQ002175066),
2. την υπ’ αριθµ. 476/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΩΧΩ2ΩΕΒ-ΙΓΧ) για την έγκριση
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της διάθεσης της πίστωσης, των τεχνικών προδιαγραφών και την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για
την «Προµήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του
∆ήµου Ιλίου»,
3. την υπ’ αρ. 52339/29-11-2017 ∆ιακήρυξη (17PRΟC002319475) του ∆ηµάρχου, περίληψη της
οποίας δηµοσιεύτηκε στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (A∆Α: ΩΜΓΚΩΕΒ-ΖΝΚ) καθώς και στην επίσηµη ιστοσελίδα του
∆ήµου Ιλίου www.ilion.gr,
4.

Την

µε

αριθµ.

πρωτ.

532/55711/19-12-2017

Απόφαση

Οικονοµικής

Επιτροπής

(Α∆Α: ΩΩΓ0ΩΕΒ-ΝΒΟ) µε την οποία αποφασίστηκε η επαναδιακήρυξη του διαγωνισµού µε τους ίδιους
όρους, για τις οµάδες 2 και 4 για τις οποίες δεν υπήρξαν προσωρινοί ανάδοχοι,
5. Την µε αριθµ. πρωτ. 1119/11-01-2018 Επαναδιακήρυξη (18PROC002536979) του ∆ηµάρχου,
περίληψη της οποίας δηµοσιεύτηκε στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (A∆Α: ΩΟΡΩΩΕΒ-ΠΕΤ) καθώς και στην επίσηµη
ιστοσελίδα του ∆ήµου Ιλίου www.ilion.gr,
6. Την µε αριθµ. πρωτ. 058/4113/02-02-2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 72Ξ2ΩΕΒ∆ΛΑ), µε την οποία ανακηρύχθηκαν οι προσωρινοί ανάδοχοι της εν λόγω προµήθειας,
7. Την υπ΄αριθµ. 4113/2/12-02-2018 Πρόσκληση προς τους προσωρινούς αναδόχους για υποβολή
δικαιολογητικών κατακύρωσης,
8. Τα υποβληθέντα µε αριθµ. πρωτ. 7561/22-02-2018 δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας
«SMART OFFICE SUPPLIES Ε.Π.Ε.»,
9. Τα από 28/02/2018 και 27/03/2018 έγγραφα της Επιτροπής Αξιολόγησης µε θέµα: «Πρόσκληση για
υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης (συµπληρωµατικά)»,
10. Τα από 29/03/2018 υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης (συµπληρωµατικά) της εταιρείας
«SMART OFFICE SUPPLIES Ε.Π.Ε.»,

συνήλθε προκειµένου να αποσφραγίσει και να εξετάσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του
προσωρινού αναδόχου της 4ης Οµάδας Ειδών: Προµήθεια σφραγίδων για τις Υπηρεσίες του ∆ήµου, του
εν λόγω διαγωνισµού, ήτοι της εταιρείας «SMART OFFICE SUPPLIES».
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της ανωτέρω αναφεροµένης εταιρείας
διαπιστώθηκε ότι αυτά συµφωνούν πλήρως µε το άρθρο 9 «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» της µε
αριθµ. πρωτ. 1119/11-01-2018 Επαναδιακήρυξης, και τα έκανε αποδεκτά.
Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή προτείνει ως ανάδοχο της 4ης Οµάδας Ειδών: Προµήθεια
σφραγίδων

για

τις

Υπηρεσίες

του

∆ήµου,

για

την

«Προµήθεια γραφικής ύλης και

φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Ιλίου ως προς τις οµάδες 2 και
4», προϋπολογισµού 19.249,76€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., την εταιρεία «SMART OFFICE
SUPPLIES

Ε.Π.Ε.»,

η

οποία

κατέθεσε

οικονοµική

προσφορά

ποσού

500,84€

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής
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µελέτης µε κωδικό Π155/2017 και της µε αριθµό 1119/11-01-2018 επαναδιακήρυξης του παρόντος
διαγωνισµού.»
Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.
Η Οικονοµική Επιτροπή
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,
Αποφασίζει Οµόφωνα
1.Εγκρίνει το Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισµού που αφορά την
«Προµήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου
Ιλίου ως προς τις οµάδες 2 και 4»», και αναθέτει την προµήθεια της 4ης Οµάδας Ειδών: Προµήθεια
σφραγίδων για τις Υπηρεσίες του ∆ήµου, στην εταιρεία µε την επωνυµία «SMART OFFICE
SUPPLIES

Ε.Π.Ε.»,

η

οποία

κατέθεσε

οικονοµική

προσφορά

ποσού

500,84€

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής
µελέτης µε κωδικό Π155/2017 και της µε αριθµό 1119/11-01-2018 επαναδιακήρυξης του παρόντος
διαγωνισµού.
2. Εξουσιοδοτεί τον κο ∆ήµαρχο για την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού
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
∆ηµοσίου 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 ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

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

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
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