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        Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου:10944/02.04.2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                             13η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµικής Επιτροπής  

∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 02.04.2019 

Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 2η Απριλίου 2019, 

ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ., ύστερα από την υπ. αριθµ. 10525/29-03-2019 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 29-03-2019. 

        Η Οικονοµική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) µέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ       ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

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

2. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.               Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ∆.Σ.        «      « 

4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.       «      « 

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

   ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ∆.Σ.              «     «           

3. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ∆.Σ            «     «           

4. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.   «     «   

            ΑΠΟΦΑΣΗ –071–  

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

3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής 

διενέργειας και αξιολόγησης και κατακύρωση αποτελέσµατος ανοικτής πλειοδοτικής δηµοπρασίας  για 

την εκποίηση άχρηστων υλικών (SCRAP) από τους αποθηκευτικούς χώρους του εργοταξίου του 

∆ήµου Ιλίου. 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθµ. 10459/29-03-2019 έγγραφο της Οικονοµικής 

Υπηρεσίας του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Έχοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις του Π.∆. 270/1981 (ΦΕΚ 77Α’) «Περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας 

και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών για εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων των ∆ήµων και 

Κοινοτήτων», 

• Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
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Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», περί 

αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής Επιτροπής,  

• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

• Την υπ. αριθ. 10/1922/18-11-2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α:6Ρ67ΩΕΒ-8∆Θ)  

µε την οποία εγκρίνεται η εκποίηση άχρηστων υλικών (SCRAP), µε φανερή πλειοδοτική 

δηµοπρασία. 

• Την υπ. αριθ. 039/6321/22-02-2019 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α:ΩΑ6ΥΩΕΒ-ΕΒ7) 

καταρτίσεως των όρων της διακήρυξης, 

• Το από 19/03/2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας της δηµοπρασίας, για την εκποίηση 

άχρηστων υλικών (SCRAP) 

 

Παρακαλούµε όπως αποφασίσετε  για: 

1. Την έγκριση του Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης και  

2. Την κατακύρωση της δηµοπρασίας για την εκποίηση  άχρηστων υλικών (SCRAP) στην 

πλειοδότρια εταιρία:  ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΒΑΣ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ που εδρεύει στη θέση Ε.Ο. Αθηνών – 

Θεσσαλονίκης & Εργοστασίου έναντι τιµήµατος 183,00€/τόνος, τίµηµα το οποίο κρίνεται 

αποδεκτό διότι υπερβαίνει το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς (180,00€/τόνος) , όπως 

αυτό καθορίστηκε µε την αριθ. 039/6321/22-02-2019 απόφαση της Ο.Ε. του ∆ήµου Ιλίου.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

Η Οικονοµική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

Αποφασίζει  οµόφωνα 

1. Εγκρίνει το πρακτικό επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης για την εκποίηση άχρηστων 

υλικών (SCRAP) από τους αποθηκευτικούς χώρους του εργοταξίου του ∆ήµου Ιλίου, ως 

κατωτέρω: 

Πρακτικό δηµοπρασίας 

 

Στο Ίλιον σήµερα την 19η Μαρτίου 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 

στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο «Βασίλειος Κουκουβίνος»,  η 

επιτροπή δηµοπρασιών η οποία συγκροτήθηκε µε την 413/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α: 

72ΒΣΩΕΒ-5Θ0), για την διεξαγωγή φανερής προφορικής πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την 

αποµάκρυνση µε εκποίηση άχρηστων υλικών (SCRAP) από τους αποθηκευτικούς χώρους 

του εργοταξίου του ∆ήµου Ιλίου 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 

Πατσούρης ∆ιονύσης, Αναπληρωτής  ∆ηµάρχου σύµφωνα µε την υπ. αριθ.129/10751/13-3-17          

ΑΔΑ: ΩΟ9ΠΩΕΒ-Κ21



 3

 Απόφαση ∆ηµάρχου 

Κανελλόπουλος Γεώργιος, ∆.Σ. Μέλος της Επιτροπής. 

Γκόγκος Κων/νος, ∆.Σ. Μέλος της Επιτροπής. 

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

• Την µε αριθµό 10/1922/18-011-2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α:6Ρ67ΩΕΒ-8∆Θ) 

 µε την οποία εγκρίνεται η εκποίηση άχρηστων υλικών (SCRAP) , τα οποία είναι αποθηκευµένα 

στο εργοτάξιο του ∆ήµου µας επί της οδού Μπίµπιζα 1, µε φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία. 

• Την µε αριθµό  18/1920/18-01-2019 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α:620ΙΩΕΒ-ΩΟΧ) περί 

ορισµού της επιτροπής  εκτίµησης τιµήµατος κινητών πραγµάτων. 

• Την υπ. αριθ. πρωτ. 4589/08-02-2019 έκθεση της επιτροπής του άρθρου 186 του Ν3463/2006 

για εκτίµηση τιµήµατος κινητών πραγµάτων. 

• Την µε αριθµό  039/6321/22-02-2019 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΩΑ6ΥΩΕΒ-ΕΒ7) 

µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της δηµοπρασίας. 

• Την µε αριθµό πρωτ. 7771/05-03-2019  διακήρυξη (Α∆Α:ΨΓΗΚΩΕΒ-35Ι)  και όλα τα στοιχεία 

του φακέλου για την διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας κάλεσε   τους ενδιαφεροµένους να 

προσέλθουν για να πλειοδοτήσουν µε προφορικές προσφορές και τιµή εκκίνησης στο ποσό των 

180,00 € ανά τόνο υλικού.  

 

Ενδιαφέρον για την εκποίηση άχρηστων υλικών (SCRAP)  εκδήλωσαν δύο (2) συµµετέχοντες. 

 Κηρύσσεται η έναρξη της δηµόσιας αποσφράγισης των παραδοθέντων φακέλων κατά σειρά 

παραδόσεως και του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, ο οποίος έχει ως εξής : 

 

Πρώτος αποσφραγίζεται ο υπ. αριθ. (1) φάκελος προσφοράς της εταιρείας: 

• ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΒΑΣ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (SCRAP)  που 

εδρεύει  στην Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης & Εργοστασίου Τ.Κ. 41336, τηλ. 2410-552944, µε 

Α.Φ.Μ. 158119441, ∆.Ο.Υ. Β΄ Λάρισσας. (Αρ. Γεµή 142232840000)    

∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Επικυρωµένο αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας της επιχείρησης 8.1 ΝΑΙ 
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Αντίγραφο της άδειας συλλογής και µεταφοράς στερεών µη 

επικινδύνων αποβλήτων ή ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ της 

συµµετέχουσας στον διαγωνισµό εταιρείας και νοµίµως 

αδειοδοτηµένης εταιρείας για την µεταφορά στερεών µη επικινδύνων 

αποβλήτων. (άρθρο 10 παρ. 2 Π∆ 116/04)  

 

8.2 ΝΑΙ 

Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) του νοµίµου 

εκπροσώπου της εταιρείας, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, 

που να αναγράφει ότι: -  έλαβε γνώση των όρων της παρούσας 

διακήρυξης και αποδέχεται του όρους αυτής πλήρως και    

ανεπιφύλακτα. 

8.3 ΝΑΙ 

Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας από το οποίο να 

προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπός της, καθώς και φωτοαντίγραφο της 

αστυνοµικής του ταυτότητας. Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι 

συµµετέχουν στο διαγωνισµό όχι µε το νόµιµο εκπρόσωπο βάσει 

καταστατικού αλλά µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν µαζί µε την 

προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωµένου του γνήσιου της 

υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή 

διοικητική Αρχή ή συµβολαιογράφο ή από όπου προβλέπεται από τις 

ισχύουσες διατάξεις.  

8.4 ΝΑΙ 

Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας. 8.5 ΝΑΙ 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

τριµήνου: α) του φυσικού προσώπου που συµµετέχει στον 

διαγωνισµό, β) των διαχειριστών σε περίπτωση οµόρρυθµου (Ο.Ε.), 

ετερόρυθµων (Ε.Ε.) και εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 

και γ) του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου σε περίπτωση 

ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.). Σε περίπτωση που το απόσπασµα 

ποινικού µητρώου δεν είναι λευκό, θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση 

ενώπιον δικαστικής αρχής ή συµβολαιογράφου περί των αδικηµάτων 

που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραµµένες στο µητρώο. 

8.6 ΝΑΙ 

 

∆εύτερος αποσφραγίζεται ο υπ. αριθ.(2) φάκελος προσφοράς της εταιρείας : 

• ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε. Ανακύκλωση µετάλλων – ∆ιαλυτήριο ο.τ.κ.ζ. 

αποξηλώσεις – εκσκαφές – κατεδαφίσεις, που εδρεύει στη Θέση Αγ. Γεώργιος, Τ.Κ. 19300 

Ασπρόπυργος, Αττική, τηλ. 210-5580888 µε ΑΦΜ 099872048, ∆.Ο.Υ.  Ελευσίνας  

ΑΔΑ: ΩΟ9ΠΩΕΒ-Κ21



 5

 

∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Επικυρωµένο αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας της επιχείρησης 8.1 ΝΑΙ 

Αντίγραφο της άδειας συλλογής και µεταφοράς στερεών µη 

επικινδύνων αποβλήτων ή ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ της 

συµµετέχουσας στον διαγωνισµό εταιρείας και νοµίµως 

αδειοδοτηµένης εταιρείας για την µεταφορά στερεών µη επικινδύνων 

αποβλήτων. (άρθρο 10 παρ. 2 Π∆ 116/04)  

 

8.2 ΝΑΙ 

Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) του νοµίµου 

εκπροσώπου της εταιρείας, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, 

που να αναγράφει ότι: -  έλαβε γνώση των όρων της παρούσας 

διακήρυξης και αποδέχεται του όρους αυτής πλήρως και    

ανεπιφύλακτα. 

8.3 ΝΑΙ 

Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει 

ο νόµιµος εκπρόσωπός της, καθώς και φωτοαντίγραφο της 

αστυνοµικής του ταυτότητας. Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν 

στο διαγωνισµό όχι µε το νόµιµο εκπρόσωπο βάσει καταστατικού αλλά 

µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση 

εκπροσώπησης, βεβαιωµένου του γνήσιου της υπογραφής του 

εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή ή 

συµβολαιογράφο ή από όπου προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

8.4 ΝΑΙ 

Για ανώνυµες εταιρίες αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός 

της ταυτότητας του και της βεβαίωσης εκπροσώπησης µετά του 

γνησίου υπογραφής (στην περίπτωση εκπροσώπησης από τρίτο άτοµο 

πλην του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας), θα προσκοµίσει 

πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, όπου θα 

εγκρίνεται η συµµετοχή αυτών στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και όπου 

θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρίας ή του συνεταιρισµού για να 

παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. (Οι εταιρείες 

περιορισµένης ευθύνης και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες 

εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα 

εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο).  

 

8.5 ΝΑΙ 
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Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας. 8.6 ΝΑΙ 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

τριµήνου: α) του φυσικού προσώπου που συµµετέχει στον 

διαγωνισµό, β) των διαχειριστών σε περίπτωση οµόρρυθµου (Ο.Ε.), 

ετερόρυθµων (Ε.Ε.) και εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

γ) του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου σε περίπτωση 

ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.). Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού 

µητρώου δεν είναι λευκό, θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον 

δικαστικής αρχής ή συµβολαιογράφου περί των αδικηµάτων που 

αφορούν οι καταδίκες που είναι γραµµένες στο µητρώο. 

8.7 ΝΑΙ 

 

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συµµετεχόντων και αφού βρέθηκαν ορθώς 

κατατεθειµένα δεν αποκλείεται κανείς από το επόµενο στάδιο της δηµοπρασίας από τους ως άνω 

συµµετέχοντες. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες που έχουν πλήρεις φακέλους και δικαιούνται να 

πλειοδοτήσουν είναι οι κάτωθι: 

 

Α.Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1 ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΒΑΣ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

2 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε. 

 

Οι προσφορές των πλειοδοτών έχουν αναγραφεί κατά σειρά εκφωνήσεως αυτών. Πάσα προσφορά είναι 

δεσµευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσµευση δε αύτη µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από 

τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη όπως ορίζει το άρθρο 5 

παρ.2 Π∆ 270/81. 

Το κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται ως εξής, άχρηστα υλικά (SCRAP):  

180,00€ /τόνος  

Προσφορές µικρότερες του παραπάνω ποσού δεν θα γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή ∆ιενέργειας 

της ∆ηµοπρασίας.  

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών ξεκίνησε η φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία 

από τις επιχειρήσεις µε τη σειρά καταγραφής τους 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1η ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ευρώ/τόνος 

 

2η ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ευρώ/τόνος 

 

1. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΒΑΣ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ 181,00€ 183,00€ 
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2.ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΜΟΝ.Ε.Π.Ε. 

182,00€ - 

 

Μετά την αναφώνηση της τελευταίας προσφοράς κηρύσσεται περαιωθήσα  η δηµοπρασία και 

ανακηρύσσεται πλειοδότρια η εταιρεία : ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΒΑΣ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

η οποία προσέφερε τη µεγαλύτερη αποζηµίωση 183,00 Ευρώ/τόνος . 

 

Η ανωτέρω εταιρεία είναι υποχρεωµένη να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση του εγγυητή περί αποδοχής 

των όρων της διακήρυξης και του αποτελέσµατος της φανερής πλειοδοτικής δηµοπρασίας. 

 

Η κατακύρωση της δηµοπρασίας, θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής και το αποτέλεσµα θα 

εγκριθεί από την οικεία Περιφέρεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/10 και του 

άρθρου 5 παρ.8 του Π∆ 270/81,  

 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται. 

 
2. Κατακυρώνει τη δηµοπρασία υπέρ της εταιρείας ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΒΑΣ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ που εδρεύει στη 

θέση Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης & Εργοστασίου έναντι τιµήµατος 183,00€/τόνος  

3. Αναθέτει στο ∆ήµαρχο κ. Νίκο Ζενέτο τις περαιτέρω ενέργειες, για την υπογραφή της σύµβασης.  

 

 

 
Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                        Τα Μέλη 

                                             Χαραλαµπόπουλος Ι.,  

                                                                                                       Γκόγκος Κ., Βέργος   Ι., 

                                       Κανελλόπουλος Γ.,  Γαλούνης ∆., 

   ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ   
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