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     Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου:46975/19.12.2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                         53η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµικής Επιτροπής  

∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                          την 18.12.2018 

Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 18η ∆εκεµβρίου 

2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 20.00 µ.µ., ύστερα από την υπ. αριθµ. 46341/14.12.2018 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 14.12.2018. 

        Η Οικονοµική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) µέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                        ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ     Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.                      «    « 

3. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ∆.Σ.          «     « 

4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.         «     « 

5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ∆.Σ.  Αν. Μέλος της Ο.Ε. 

6. ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ∆.Σ.    «     « 

   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ   Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 

2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ∆.Σ.        Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ∆.Σ          «     « 

4. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.                    «     « 

     ΑΠΟΦΑΣΗ –395– 

Ο ∆ήµαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση 

το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικών δικαιολογητικών 

κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισµού για την 

«Προµήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού των Υπηρεσιών και Νοµικών Προσώπων του 

∆ήµου Ιλίου, έτους 2019» 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθµ. 45687/11.12.2018 σχετικό έγγραφο της 

∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, στο οποίο 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, 
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 Σας διαβιβάζουµε το από 10.12.2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού που αφορά 

στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από την εταιρεία:  

• ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ    

      για την «Προµήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού των Υπηρεσιών και 

Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου Ιλίου, έτους 2019»  και παρακαλούµε όπως αποφασίσετε 

σχετικά. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
για την «Προµήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού των Υπηρεσιών και Νοµικών 

Προσώπων του ∆ήµου Ιλίου, έτους 2019», προϋπολογισµού 66.211,79 € 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

  

 Στο Ίλιον την 10η ∆εκεµβρίου έτους 2018, ηµέρα ∆ευτέρα 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 2018 

βάσει του Ν. 4412/16 και της µε αριθµό 028/2181/19.01.2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Ιλίου, αποτελούµενη από τους: 

  
Τακτικά µέλη 

1. Ευάγγελος Γεράσης, ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού 

2. Μάρθα Παπαευθυµίου, ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού 

3. Αγγελική Παπαµιχαήλ. ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού 

 

Αναπληρωµατικά µέλη   

1. ∆ήµητρα Κοντεκάκη, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

2. Ευαγγελία Νίνου, ΤΕ ∆ιοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

3. Πολυζώης Χρήστου, ΠΕ ∆ιοικητικού 

 

Παρόντα µέλη της οποίας ήταν τα κάτωθι: 

1. Ευάγγελος Γεράσης, ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού  

2. Μάρθα Παπαευθυµίου, ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού 

3. Αγγελική Παπαµιχαήλ. ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού 

 

και έχοντας υπόψη της: 

 

1. Την µε κωδικό Π136/2018 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ίλιου  

 

2. την υπ’ αριθµ. 355/37828/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: Ω3Χ0ΩΕΒ-4ΕΝ) για 

την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισµός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης που 

αφορά την «Προµήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού των Υπηρεσιών και 

Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου Ιλίου, έτους 2019» 

 

3. Το µε αριθµ. πρωτ. 36994/12.10.2018 τεκµηριωµένο αίτηµα για την έκδοση ανάληψης 

υποχρέωσης. 
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4. Το πρωτογενές αίτηµα του ∆ήµου Ιλίου (19REQ003837642 2018-10-15) 

 

5. Το πρωτογενές αίτηµα της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (18REQ003842559 

2018-10-16) 

 

6. Το πρωτογενές αίτηµα της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (18REQ003842602 

2018-10-16 

 

7. Την µε αριθµ. 102/652/17.10-2018 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Σχολικής 

Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης µε την οποία εγκρίνεται η προµήθεια και η δαπάνη  

 

8. Την µε αριθµ. 68/496/17.10.2018 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Σχολικής Επιτροπής 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε την οποία εγκρίνεται η προµήθεια και η δαπάνη 

 

9. Την µε αριθµ. 331/37858/19.10.2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου µε την οποία 

εγκρίνεται η διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισµού 

 

10. την υπ’ αρ. 39599/31.10.2018 ∆ιακήρυξη (18PROC003926556 2018-10-31), περίληψη της 

οποίας δηµοσιεύτηκε στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (A∆Α: 6Σ8ΩΩΕΒ-ΡΞΠ) καθώς και στην επίσηµη ιστοσελίδα του 

∆ήµου Ιλίου www.ilion.gr 

 

11. Το από 14.11.2018 πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικών προσφορών 

και οικονοµικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισµού 

 

12. Την από 22.11.2018 εισήγηση της επιτροπής διαγωνισµού προς την Οικονοµική Επιτροπή του 

∆ήµου Ιλίου 

 

13. Την µε αριθµ. 381/43511/26.11.2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ιλίου µε 

την οποία εγκρίνεται το πρακτικό της αρµόδιας επιτροπής  

 

14. Το µε αριθµ. πρωτ. 43511/04.12.2018 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών µε 

θέµα: «Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης» 

 

15. Τα µε αριθµ. πρωτ. 44948/05.12.2018 δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού 

αναδόχου µε την επωνυµία: «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ» 

 

16. Το µε αριθµ. πρωτ. 45135/06.12.2018 έγγραφο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης 

υποβαλλόµενων προσφορών µε θέµα: «Πρόσκληση για επανυποβολή ένορκης βεβαίωσης» 

 

17. Το µε αριθµ. πρωτ. 45530/10.12.2018 συµπληρωµατικό στοιχείο του προσωρινού αναδόχου 

 

Συνήλθε προκειµένου να αποσφραγίσει και να εξετάσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του 

προσωρινού αναδόχου, ήτοι της εταιρείας µε επωνυµία: «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ»  
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Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της ανωτέρω αναφερόµενης εταιρείας 

διαπιστώθηκε ότι η ένορκη βεβαίωση δεν κάλυπτε όλο το χρονικό διάστηµα όπως αυτό ορίζεται 

στο άρθρο 9 της µε αριθµ. πρωτ. 39599/31.10.2018 ∆ιακήρυξης. Η επιτροπή διαγωνισµού ζήτησε 

από τον προσωρινό ανάδοχο µε το µε αριθµ. πρωτ. 45135/06.12.2018 έγγραφο της την 

επανυποβολή της ένορκης βεβαίωσης. Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε την µε αριθµ. πρωτ. 

45530/10.12.2018 ένορκη βεβαίωση η οποία καλύπτει το απαιτούµενο από τη ∆ιακήρυξη χρονικό 

διάστηµα.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή διαγωνισµού διαπιστώνει τη συµφωνία των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών µε το άρθρο 9 «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» της µε αριθµό πρωτ. 

39599/31.10.2018 διακήρυξης, και τα έκανε αποδεκτά. 

 
Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή προτείνει ως ανάδοχο για την προµήθεια γάλακτος 

εργατοτεχνικού προσωπικού των Υπηρεσιών και των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου Ιλίου την 

εταιρεία «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ» η οποία κατέθεσε οικονοµική προσφορά ύψους 60.914,84€ 

(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).»  

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 γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού των Υπηρεσιών και Νοµικών 

Προσώπων του ∆ήµου Ιλίου, έτους 2019», και αναθέτει την παραπάνω προµήθεια στην 

εταιρεία «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ» η οποία κατέθεσε οικονοµική προσφορά ύψους 

60.914,84€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 

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 
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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.,   

                                                                                           Γαλούνης ∆., Γκόνης Χ.  

             

    ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ    
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