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        Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου:16043/21.05.2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                             21η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµικής Επιτροπής  

∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                                 την 21.05.2019 

Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 21η Μαΐου 2019, 

ηµέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.µ., ύστερα από την υπ. αριθµ. 15739/17.05.2019 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 17.05.2019. 

        Η Οικονοµική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) µέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ       ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

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

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

3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.                   «      « 

4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ∆.Σ.         «     « 

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.        «      « 

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ∆.Σ                «      « 

3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.        «      «  

ΑΠΟΦΑΣΗ –130– 

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

9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης,  που αφορά την έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της 

επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισµού για την υπηρεσία «Ηχητική 

κάλυψη εκδηλώσεων των υπηρεσιών του ∆ήµου Ιλίου». 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθµ. 15889/20.05.2019 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 

Οικονοµικών Υπηρεσιών 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 17/05/2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού που αφορά στον 
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έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από :  

• ΑΦΟΙ ΡΕΣΣΟΥ Ο.Ε.  

 

           για την «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των υπηρεσιών του ∆ήµου Ιλίου»  και 

παρακαλούµε όπως αποφασίσετε σχετικά. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
Στo Ίλιον  σήµερα την 17/05/2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 µ.µ. συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στον 2ο Όροφο στην ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, η επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 

09/19 (Α∆Α ΩΖΞ1ΩΕΒ-Τ98)  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να προβεί στην 

τελευταία φάση διενέργειας του διαγωνισµού, η οποία είναι η αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού 

για την υπηρεσία «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των υπηρεσιών του ∆ήµου Ιλίου» (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 

13178/19-4-2019) 

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
 
1)  Άννα ∆ασκαλάκη, τακτικό µέλος,  

2)  Ηλίας Βλαχάκης, τακτικό µέλος, 

3) Ιωάννα Μητρογιάννη, αναπληρωµατικό µέλος 

 
έχοντας υπόψη: 
 
α) Την υπ’ αριθµ 13178/19-04-2019 επαναδιακήρυξη για την υπηρεσία που αφορά την «Ηχητική 

κάλυψη εκδηλώσεων των υπηρεσιών του ∆ήµου Ιλίου»  

β) Τον Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών»(προσαρµογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ )  

γ) τη µε αριθµό 085/15-04-2019 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α 6ΨΥΟΩΕΒ-4ΒΞ) 

δ) το από 06/05/2019 πρακτικό αξιολόγησης της επιτροπής όσον αφορά στην αποσφράγιση των 

δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών του ως άνω διαγωνισµού. 

ε) την υπ’ αριθµόν 112/2019  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α 6ΝΙΣΩΕΒ-ΩΨΨ) µε την 

οποία κηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία ΑΦΟΙ ΡΕΣΣΟΥ Ο.Ε. 

στ) την από 14/5/2019 πρόσκληση του προσωρινού αναδόχου για υποβολή των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης 

ζ) το υπ’ αριθµόν 15706/17-05-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του προσωρινού αναδόχου κατάθεσης των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης 
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Η επιτροπή συνήλθε προκειµένου να αποσφραγίσει και να εξετάσει τον φάκελο µε την ένδειξη 

«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» της ενδιαφερόµενης εταιρείας ΑΦΟΙ ΡΕΣΣΟΥ Ο.Ε, η οποία είχε 

κηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος. 

 

Κατά τον έλεγχο του ανωτέρω φακέλου η επιτροπή διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της 

εταιρείας ΑΦΟΙ ΡΕΣΣΟΥ Ο.Ε συµφωνούν πλήρως µε το άρθρο 10 (∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης), τα 

οποία αναφέρονται στο Παράρτηµα Α’ της µε αριθµό 13178/19-4-2019 διακήρυξης, και τα έκανε 

αποδεκτά. 

 

Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή προτείνει ως ανάδοχο  για την υπηρεσία που αφορά την «Ηχητική 

κάλυψη εκδηλώσεων των υπηρεσιών του ∆ήµου Ιλίου» την εταιρεία ΑΦΟΙ ΡΕΣΣΟΥ Ο.Ε, η 

οποία υπέβαλλε οικονοµική προσφορά συνολικής αξίας 52.861,20 €  συµπεριλαµβανοµένου  του 

Φ.Π.Α. 24 %, και η οποία ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές της µε αριθµό 13178/19-4-2019 

διακήρυξης.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

          Η Οικονοµική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

           Αποφασίζει  Οµόφωνα 

Α) Εγκρίνει το πρακτικό δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού που 

αφορά την «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των υπηρεσιών του ∆ήµου Ιλίου» και αναθέτει την 

παραπάνω υπηρεσία στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ ΡΕΣΣΟΥ Ο.Ε, Χειµάρρας 40, Μοσχάτο, 

τηλ. 210 4826686, ΑΦΜ:998662888, η οποία υπέβαλλε οικονοµική προσφορά συνολικής αξίας 

52.861,20 €  συµπεριλαµβανοµένου  του Φ.Π.Α. 24 %, και η οποία ικανοποιεί τις τεχνικές 

προδιαγραφές της µε αριθµό 13178/19-4-2019 διακήρυξης 

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆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 
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∆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 

                Γκόγκος Κ,  Χαραλαµπόπουλος Ι., 

                      Βέργος Ι., Κουµαραδιός Γ., 

                    Κανελλόπουλος Γ. 

 

               ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                       
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