
 1

Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 11638/13-03-2012 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    8η
 Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής  

     ∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    την 09-03-2012 

Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 9η
 Μαρτίου 

2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ., ύστερα από την υπ. αριθµ. 10166/05-03-2012 
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 05-03-2012 
        Η Οικονοµική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) µέλη.   
      ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.  Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 
2. ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.        Μέλος   της Ο.Ε. 
3. ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.   «  « 
4. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆.Σ            «  « 
5. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ∆.Σ.     «  « 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ   

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ   ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 
1. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ∆.Σ.         Μέλος   της Ο.Ε. 
2. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.      «            « 
3. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ∆.Σ.    «  « 
        

ΑΠΟΦΑΣΗ –079–  

Ο κ. Κανελλόπουλος Γεώργιος ως Αντιπρόεδρος της Οικονοµική Επιτροπής, εισάγει για 
συζήτηση το 10

ο 
θέµα της ηµερήσιας διάταξης, που αφορά  την έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας 

της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού για την «Προµήθεια ειδών για εκδηλώσεις του ∆ήµου 
Ιλίου». 

 Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθµ. 10233/06-03-2012 έγγραφο της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 
 «Σας στέλνουµε το πρακτικό δηµοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια ειδών για εκδηλώσεις του ∆ήµου Ιλίου», καθώς και το φάκελο της προµήθειας που 
έχει ως κατωτέρω: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Στο Ίλιον σήµερα την 2η του µηνός Μαρτίου  του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 

11:00 π. µ. έως 11:30 π. µ. στο ∆ηµαρχείο 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 50/9-02-2012 Απόφαση του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου, αποτελούµενη από τους: 
1. Χρυσούλα Αλειφέρη  
2. Άννα ∆ασκαλάκη 
3. Μαράτου Αναστασία  
       έχοντας υπόψη 
α) Τη µε αριθµό 8155/21-02-2012 ∆ιακήρυξη του κ. ∆ηµάρχου, περίληψη της οποίας δηµοσιεύτηκε 
σε µία τουλάχιστον οικονοµική εφηµερίδα  
β) Τη µε αριθµό 39/9-02-2012 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  του ∆ήµου Ιλίου, η οποία 
αφορά την έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προµήθεια ειδών για 
εκδηλώσεις του ∆ήµου Ιλίου » και τον καθορισµό όρων διακήρυξης, συνήλθε για την διενέργεια 
της ανωτέρω ∆ηµοπρασίας 

Στην αρχή η Επιτροπή κήρυξε την έναρξη της ∆ηµοπρασίας.  
Κατόπιν η Επιτροπή δηµοσία συνεδριάζουσα δέχεται τις προσφορές των ενδιαφεροµένων σε 
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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 : 
ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. “CARDIO FIT”  ∆/νση: ΚΥΠΡΟΥ 106 

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ  
Ο ανωτέρω φάκελος αριθµείται από την Επιτροπή µε τον αριθµό (1) και µονογράφεται από όλα τα 
µέλη της Επιτροπής. 

∆εύτερος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο 
εξωτερικό µέρος αυτού, φέρει την επωνυµία και την αντίστοιχη διεύθυνση: 

ΝΑΚΑΣ  ΑΠ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ∆/νση: Π. ΙΓΝΑΤΙΟΥ 78Α ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  
Ο ανωτέρω φάκελος αριθµείται από την Επιτροπή µε τον αριθµό (2) και µονογράφεται από όλα τα 
µέλη της Επιτροπής. 
 Τρίτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο 
εξωτερικό µέρος αυτού, φέρει την επωνυµία και την αντίστοιχη διεύθυνση: 

    Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ – Μ. ΙΩΑΝΝΑΤΟΥ O.E “PRESS METAL” .∆/νση: ΑΙΚ. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ 32 
ΑΧΑΡΝΑΙ 13671  
  Αφού τελείωσε η ώρα που ορίζεται στην ∆ιακήρυξη 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 : 
ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. “CARDIO FIT”     

∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 
διακήρυξης 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 7.1 κατατέθηκε  
∆ήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 7.2 κατατέθηκε  
Ασφαλιστικές ενηµερότητες 7.3 κατατέθηκε  
Φορολογική ενηµερότητα 7.4 κατατέθηκε  
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 7.5 κατατέθηκε  
Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.6 κατατέθηκε  
Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.8 κατατέθηκε  
∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 7.9 κατατέθηκε  
 

∆εύτερος αποσφραγίζεται ο µε αριθµό (2) φάκελος του ενδιαφεροµένου : 
ΝΑΚΑΣ  ΑΠ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   

∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης 
Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 7.1 κατατέθηκε 
∆ήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 7.2 κατατέθηκε 
Ασφαλιστικές ενηµερότητες 7.3 κατατέθηκε 
Φορολογική ενηµερότητα 7.4 κατατέθηκε 
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 7.5 κατατέθηκε 
Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.6 ΑΠ:9700/1-03-12  
Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.8 κατατέθηκε 
∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 7.9  κατατέθηκε  

 
Τρίτος αποσφραγίζεται ο µε αριθµό (3) φάκελος του ενδιαφεροµένου : 
Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ – Μ. ΙΩΑΝΝΑΤΟΥ O.E “PRESS METAL”   

∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης 
Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 7.1 ∆εν αναφέρει τον Α.Π της ∆ιακήρυξης 
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∆ήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 7.2 κατατέθηκε  
Ασφαλιστικές ενηµερότητες 7.3 κατατέθηκε  
Φορολογική ενηµερότητα 7.4 κατατέθηκε  
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 7.5 εκπρόθεσµο  
Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.6 κατατεθηκε  
Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.8 κατατέθηκε  
∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 7.9 κατατέθηκε 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Πιο αναλυτικά, σύµφωνα και µε ότι σχετικό καταγράφηκε στους παραπάνω πίνακες, 

διαπιστώσαµε τα εξής: 
-Οι υποψήφιοι προµηθευτής, ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. “CARDIO FIT” και ΝΑΚΑΣ  
ΑΠ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  κατέθεσαν 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.). 
  -Ο υποψήφιος προµηθευτής,  «PRESS METAL Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ – Μ. ΙΩΑΝΝΑΤΟΥ»  
κατέθεσε εγγυητική συµµετοχής η οποία δεν αναφέρει τον Αριθµό Πρωτοκόλλου της ∆ιακήρυξης 
του ∆ιαγωνισµού.  
 Σύµφωνα µε το άρθρο 8 § 1 περίπτωση ε 7 αναφέρει ότι οι εγγυήσεις συµµετοχής ανεξάρτητα από 
το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν τον αριθµό πρωτοκόλλου της σχετικής 
∆ιακήρυξης  

Επιπρόσθετα, το  Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο που κατατέθηκε  δεν 
είναι σε ισχύ. Αναγράφει ηµεροµηνία έκδοσης την 17-03-2011 και ηµεροµηνία λήξης ισχύος την 
31/12/2011.   Σύµφωνα µε το άρθρο 7, παρ. 7.5  «το πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε 
το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση 
άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή,  θα έχει  εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από 
την διενέργεια του διαγωνισµού» 

Με βάση τα παραπάνω, προτείνουµε τον αποκλεισµό του προµηθευτή «PRESS METAL Γ. 
ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ – Μ. ΙΩΑΝΝΑΤΟΥ» και την αποδοχή των  υποψήφιων  προµηθευτών  ΤΣΑΚΡΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. “CARDIO FIT” και ΝΑΚΑΣ  ΑΠ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ         
   Στη συνέχεια, η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς του υποψήφιου 
προµηθευτή  

ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. “CARDIO FIT” 
Η επιτροπή προτείνει να γίνει η προµήθεια της 1ης οµάδας ειδών (Εδέσµατα) από τον υποψήφιο 
προµηθευτή, ΤΣΑΚΡΗ  ΑΘΑΝΑΣΙΟ & ΣΙΑ Ε.Ε. “CARDIO FIT”  ο οποίος κατέθεσε οικονοµική 
προσφορά, αξίας 11.320,18 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ. Π. Α. , η οποία συµφωνεί µε τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Στη συνέχεια, η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς του 
υποψήφιου προµηθευτή 
ΝΑΚΑΣ  ΑΠ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.         
Η επιτροπή προτείνει να γίνει η προµήθεια της 3ης οµάδας ειδών (Αεροπανώ) από τον υποψήφιο 
προµηθευτή,   ΝΑΚΑ  ΑΠ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ,  ο οποίος κατέθεσε οικονοµική προσφορά, αξίας 
4.520,25 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ. Π. Α., η οποία συµφωνεί µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Για την 2η οµάδα ειδών (µετάλλια ) που δεν αναδείχθηκε µειοδότης παραπέµπουµε το θέµα 
στην Οικονοµική επιτροπή.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 

 Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 
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 Αποφασίζει   Οµόφωνα 

Εγκρίνει: 
1. Το πρακτικό δηµοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού για την 

«Προµήθεια ειδών για εκδηλώσεις του ∆ήµου Ιλίου»  
2. Την επανάληψη του διαγωνισµού που αφορά την 2η οµάδα ειδών (µετάλλια) 

χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και της µελέτης. 
 
 

 
 
Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 
    Ο Αντιπρόεδρος  της   Ο.Ε.                               Τα Μέλη 

            Φεγγερός Β., Γκιώνης Ι.,           

   Θεοδωρακόπουλος Γ., Πετρόπουλος Χ. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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