INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.07.13 15:04:34
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 60Μ1ΩΕΒ-Σ3Λ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
30η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ

την 13.07.2018

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 13η Ιουλίου 2018,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 27288/13-07-2018 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 13-07-2018.
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. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.

«

«

6. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ

«

«

7. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.

«

«

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.

Μέλος της Ο.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ –297–
Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το
6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος».
Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 27263/13.07.2018 έγγραφο της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:
«Σας στέλνουμε το από 12/07/2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την αποσφράγιση των ηλεκτρονικών προσφορών, σχετικά με
την «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος», καθώς και το φάκελο της ανωτέρω προμήθειας, και
παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.»
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
για την «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος», προϋπολογισμού 39.943,50 €,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
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Στο Ίλιον την 11-07-2018 συνεδρίασε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης
υποβαλλόμενων προσφορών για την «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος», η οποία ορίσθηκε με την
αριθμό 232/21813/08-06-2018 (ΑΔΑ 6ΗΞΓΩΕΒ-ΦΙ4) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Ιλίου, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ’ αρ. 59052
ηλεκτρονικό διαγωνισμό της με αρ. πρωτ. 22159/11-06-2018 διακήρυξης του Δήμου Ιλίου με τίτλο
«Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια έτοιμου
σκυροδέματος», προϋπολογισμού 39.943,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στη
συνεδρίαση της επιτροπής που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
1. Δήμητρα ΚΟΝΤΕΚΑΚΗ
2. Μαρία ΜΑΓΓΙΝΑ
3. Ιωάννα ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την με αριθμ. 22159/11-06-2018 διακήρυξη του Δήμου Ιλίου με
τίτλο «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια έτοιμου
σκυροδέματος», προϋπολογισμού 39.943,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. καθώς και
το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής:
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και είχε λάβει
ως αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 59052. Η καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ήταν η 05/07/2018 και ώρα 15:00 μ.μ.
Στη συνέχεια η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα
με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) των μελών, επέλεξε τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό 59052 και διαπίστωσε: ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από
το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι δεν είχαν υποβληθεί προσφορές στο
διαγωνισμό.
Κατόπιν των ανωτέρω ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος και η Επιτροπή προτείνει την επαναδιακήρυξή
του με τους ίδιους όρους.»
Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.
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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
2. Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος»
3. Εγκρίνει την επαναδιακήρυξή του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345
έως 374) του Ν. 4412/2016.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη
Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

Τα Μέλη
Κουμαραδιός Γ., Βομπιράκη Ν.,
Βέργος Ι., Χαραλαμπόπουλος Ι.,
Κανελλόπουλος Γ., Κάβουρας Κ.,
Σταματόπουλος Γ.

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
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