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       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 56117/17-11-2011 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    35η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής  
     ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    την 11-11-2011 
 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 11η 
Νοεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 54083/07-11-
2011 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 07-11-2011 
        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. ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Δ.Σ.                        Μέλος   της Ο.Ε. 
3. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Δ.Σ.           «  « 
4.ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.          «  « 
5. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.      «  « 
6. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.         «            « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Δ.Σ.             Μέλος   της Ο.Ε. 
2. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.    «  « 
 
       ΑΠΟΦΑΣΗ –252–  

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για 
συζήτηση το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 3, κατέστη ομόφωνα, 
κατεπείγον θέμα,  που αφορά την έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισμού που αφορά τις «Προμήθεια και διανομή της έκδοσης του περιοδικού “ΙΛΙΟΝ’’. 

Αφού θέτει της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 54573/09-11-2011 έγγραφο της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 
 «Σας στέλνουμε το πρακτικό δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που 
αφορά την «Προμήθεια και διανομή της έκδοσης του περιοδικού “ΙΛΙΟΝ», καθώς και το φάκελο 
της προμήθειας, που έχει ως κατωτέρω: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Στο Ίλιον σήμερα την 8η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π. 

μ. έως 10:30 π. μ. στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48 – 50) η κατά το 46ο άρθρο της Υπουργικής 
Απόφασης 11389/1993 και τον Ν. 1797/1988 Επιτροπή, η οποία ορίστηκε με τη με αριθμό 104/28-
2-2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τους : 
1. Τσίκκη Αικατερίνη-Μαρία 
2. Σαγματοπούλου Ευαγγελία 
3. Μαράτου Αναστασία 
       έχοντας υπόψη 
α) Τη με αριθμό 49974/7-10-2011 Διακήρυξη του κ. Δημάρχου, περίληψη της οποίας 
δημοσιεύτηκε σε μία τουλάχιστον οικονομική εφημερίδα  και σε δύο τοπικές  εφημερίδες, 
ημερήσιες ή εβδομαδιαίες. 
β) Τη με αριθμό 204/29-09-2011 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, η οποία 
αφορά την έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια και διανομή της 
έκδοσης του περιοδικού “ΙΛΙΟΝ”» και τον καθορισμό όρων διακήρυξης, συνήλθε για την 
διενέργεια της ανωτέρω Δημοπρασίας. 
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Στην αρχή η Επιτροπή κήρυξε την έναρξη της Δημοπρασίας.  
Κατόπιν η Επιτροπή δημοσία συνεδριάζουσα δέχεται τις προσφορές των ενδιαφερομένων σε 

όλη τη διάρκεια της αναφερομένης στην διακήρυξη ώρας κατά σειρά προσελεύσεως, ως κάτωθι : 
Πρώτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο 

εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει την επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση : 
ΑΦΟΙ ΤΣΑΛΔΑΡΗ & ΣΙΑ ΟΕ – ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 66 – ΔΡΑΚΟΥ 
ΤΟΓΚΑ – ΖΕΦΥΡΙ) 
Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την Επιτροπή με τον αριθμό (1) και μονογράφεται από όλα τα 
μέλη της Επιτροπής. 

Αφού τελείωσε η ώρα που ορίζεται στην Διακήρυξη και μη συνεχιζόμενης κατά αδιάκοπο 
σειρά της παραδόσεως των προσφορών, κηρύσσεται η λήξη παράδοσης των προσφορών και η 
έναρξη της δημόσιας αποσφράγισης των παραδοθέντων φακέλων κατά σειρά παραδόσεως ως εξής 
: 

Πρώτος αποσφραγίζεται ο με αριθμό (1) φάκελος του ενδιαφερομένου :  
ΑΦΟΙ ΤΣΑΛΔΑΡΗ & ΣΙΑ ΟΕ 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 
διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 7.1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 
Δήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 7.2 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ – ΟΚ 
Ασφαλιστικές ενημερότητες 7.3 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ – ΟΚ 
Φορολογική ενημερότητα 7.4 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ – ΟΚ 
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 7.5 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ – ΟΚ 
Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.6 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ – 

ΑΖ585215 Τ.Α. ΖΕΦΥΡΙΟΥ 
15/05/08  

Ένορκη δήλωση 7.7 ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ 
Νομιμοποιητικά Έγγραφα εκπροσώπησης 7.8 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ – ΟΚ 
Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων 
διακήρυξης 

7.9 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ – ΟΚ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ο υποψήφιος προμηθευτής «ΑΦΟΙ ΤΣΑΛΔΑΡΗ & ΣΙΑ ΟΕ» υπέβαλλε πλήρη και σωστά 
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα όσα σχετικά απαιτούνται από το 7ο άρθρο της διακήρυξης του 
παρόντος διαγωνισμού και το 7ο άρθρο της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993  (Ε.  Κ.  Π.  Ο.  Τ.  
Α.). 

Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των τεχνικών 
προσφορών του υποψήφιου προμηθευτή «ΑΦΟΙ ΤΣΑΛΔΑΡΗ & ΣΙΑ ΟΕ». 

Ο υποψήφιος προμηθευτής κατέθεσε πλήρη τεχνική προσφορά και είναι σύμφωνος με τις 
τεχνικές προδιαγραφές της με κωδικό Π100/11 μελέτης. 

Εξαιτίας της μοναδικότητας του υποψηφίου και συνυπολογίζοντας ότι ο μοναδικός υποψήφιος 
είχε σωστά δικαιολογητικά και σωστή τεχνική προσφορά, η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των 
οικονομικών προσφορών. 

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι η οικονομική προφορά του υποψήφιου προμηθευτή «ΑΦΟΙ 
ΤΣΑΛΔΑΡΗ & ΣΙΑ Ο. Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ», αξίας 24.750,00 € μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, ικανοποιούν τους όρους διακήρυξης και τις 
νομοθετικές διατάξεις που εφαρμόζονται στην παρούσα προμήθεια. 

Συνεπώς, προτείνει η παρούσα προμήθεια να πραγματοποιηθεί από τον υποψήφιο προμηθευτή 
ΑΦΟΙ ΤΣΑΛΔΑΡΗ & ΣΙΑ Ο. Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

ΑΔΑ: 4576ΩΕΒ-6ΕΥ



 3

 
Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 
            
 
Αποφασίζει   Κατά Πλειοψηφία 

 Εγκρίνει το πρακτικό δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά 
την «Προμήθεια και διανομή της έκδοσης του περιοδικού “ΙΛΙΟΝ’’». 

Οι Δ.Σ. κ.κ. Κανελλόπουλος Γ. & Κουτσιανάς Π. έδωσαν αρνητική ψήφο. 
 
 
 
Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 
 Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της   Ο.Ε.                                       Τα Μέλη 

        Κανελλόπουλος Γ., Γκιώνης Ι.  Φεγγερός Β.,  
 Θεοδωρακόπουλος Γ., Πετρόπουλος Χ.,  

   Κουτσιανάς Π. 
           ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
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