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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:1969/6-7-2012
      ΔΗΜΟΣ   ΙΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
και ΑΘΛΗΣΗΣ – ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.
ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 99-ΙΛΙΟΝ
ΤΗΛ: 210-2637395
ΦΑΞ: 210-2626007
Εmail:politistiko@ilion.gr

AΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της υπ΄ αριθμ. 12ης Τακτικής Συνεδρίασης

του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου

Αριθ. Απόφασης  202/2012
ΘΕΜΑ

Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού
δημοπρασίας, που αφορά την «Λειτουργία θερινού και
χειμερινού δημοτικού κινηματογράφου».

Σήμερα στις 5 Ιουλίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30μ.μ. το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ του Δήμου Ιλίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στα
γραφεία του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ (Αγίου Φανουρίου 99), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1906/29-6-
2012  πρόσκληση του Προέδρου κ. Δεύτου Θεόδωρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό
χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από δεκατέσσερα (14) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΕΛΗ Δ.Σ. :  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ

ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΟΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ
ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΛΙΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ)
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   ΑΠΟΝΤΕΣ
ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Αφού διαπιστώθηκε  ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, o Πρόεδρος  κήρυξε την
έναρξη της Συνεδρίασης και  το  Διοικητικό  Συμβούλιο εισέρχεται  στην  εξέταση των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγει στο Συμβούλιο για
συζήτηση το 2ο θέμα της Τακτικής ημερήσιας διάταξης, που αφορά τη λήψη απόφασης
για την έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας, που αφορά την «Λειτουργία θερινού και
χειμερινού δημοτικού κινηματογράφου».

Αφού θέτει υπόψη του Δ.Σ. την σχετική εισήγηση του οικονομικού τμήματος
προτείνει τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό  Συμβούλιο
Αφού άκουσε το θέμα και λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 193/2012 Δ.Σ
(ΑΔΑ:B4ΛΜΟΚ49-ΟΝΓ)  και το πρακτικό δημοπρασίας το οποίο αναφέρει τα εξής :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Στο Ίλιον σήμερα την 4η του μηνός Ιουλίου του έτους 2012,  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00  έως
11:30 στα γραφεία του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ. ΙΛΙΟΥ (Αγ.Φανουρίου 99) η Επιτροπή Αξιολόγησης του Π.Δ.28/80,
της οποίας τα παρόντα μέλη σήμερα είναι οι :

1. ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
2. ΤΣΙΓΚΡΙΣΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
3. ΣΥΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
έχοντας υπόψη
α)  Tην υπ΄ αριθμ.  193/2012  (ΑΔΑ :  Β4ΛΜΟΚ49-ΟΝΓ)  ΑΔΣ για την έγκριση πίστωσης και τεχνικών
προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης για την «Λειτουργία θερινού και χειμερινού
δημοτικού κινηματογράφου».

β) Την με αριθμό  195/22-6-2012 Έκθεση Ανάληψης Υποχρέωσης
γ) Την υπ΄ αριθμ. 1866/27-6-2012 διακήρυξη για την Λειτουργία θερινού και χειμερινού δημοτικού
κινηματογράφου,  περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε  σε δύο εβδομαδιαίες εφημερίδες της οικείας
Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης, συνήλθε για την διενέργεια της ανωτέρω Δημοπρασίας.
          Στην αρχή ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της Δημοπρασίας.
Κατόπιν η Επιτροπή δημοσία συνεδριάζουσα περιμένει τις προσφορές των ενδιαφερομένων σε όλη τη
διάρκεια της αναφερομένης στην διακήρυξη ώρας.

Πρώτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο
εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει το ονοματεπώνυμο και την αντίστοιχη διεύθυνση

- ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ Δ. ΘΕΟΔΩΡΑ–
διεύθυνση: Ηγουμενίτσης 146,Πετρούπολη
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Ο ανωτέρω φάκελος μετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της αυτοπρόσωπου
προσελεύσεως του ενδιαφερομένου αριθμείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής 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 απαγορεύεται για
οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή των προσφορών μεταγενέστερα με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού,
ενώ επίσης κηρύσσεται η έναρξη της δημόσιας αποσφράγισης του παραδοθέντος φακέλου κατά σειρά
παραδόσεως και του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, ο οποίος έχει ως εξής :

Πρώτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (1) φάκελος του ενδιαφερομένου

-  ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ Δ. ΘΕΟΔΩΡΑ –

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο
διακήρυξης

Παρατηρήσεις

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 6 παρ.1 Ναι

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 6 παρ.2 Ναι

Δήλωση του Ν. 1599/1986 για τους ασφαλιστικούς
φορείς

6 παρ.3 Ναι

Ασφαλιστική ενημερότητα 6 παρ. 4 Ναι

Φορολογική ενημερότητα 6 παρ. 5 Ναι

Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν αποκλειστεί
από διαγωνισμούς

Ναι

Κατάσταση φορέων και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης Ναι

Δήλωση του Ν. 1599/1986 για εξοπλισμό και υπαλλήλων
-συνεργατών

Ναι

Άδεια λειτουργίας (στα όρια του Δήμου) Ναι

Απόσπασμα ποινικού μητρώου Ναι

Καταστατικό και βεβαιώσεις περί μη τροποποίησης Δεν απαιτείται

Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης Υ.Δ.

Αναλυτικός πίνακας με τον εξοπλισμό Ναι

Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί συμφωνία-γνώσης των
τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης

Ναι

Βεβαίωση εκπροσώπησης 9 παρ. 2 Εξουσιοδότηση Δ.Σμυρναίου ΑΕ 544559

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών της προσφοράς, ο παριστάμενος εκπρόσωπος του
υποψήφιου που βρίσκεται μέσα στην αίθουσα εξέρχεται και η συνεδρίαση γίνεται μυστική.  Κατά τη
διάρκεια της μυστικής συνεδρίασής της,  η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ελέγχει τα
δικαιολογητικά συμμετοχής του διαγωνιζόμενου και αποφασίζει αν θα αποκλειστεί .
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 Στη συνέχεια,  η συνεδρίαση γίνεται ξανά δημόσια και ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει ότι
τα δικαιολογητικά συμμετοχής ήταν σωστά της διαγωνιζόμενης ήταν σωστά.

Μετά από αυτό, ο Πρόεδρος της Επιτροπής αποσφραγίζει τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς
του διαγωνιζόμενου και ανακοινώνει μεγαλοφώνως την οικονομική προσφορά του, η οποία
αναφέρεται στο έγγραφο της προσφοράς. Στον παρακάτω πίνακα αναγράφεται η επωνυμία του
διαγωνιζόμενου, του οποίου ανοίχθηκε η οικονομική προσφορά, τα ποσά της προσφοράς του για το
σύνολο της εργασίας (παρουσιάζονται αναλυτικά τα καθαρά ποσά, το αντίστοιχο Φ.Π.Α. 23% και τα
μικτά ποσά)  στην οικονομική προσφορά του και οι όποιες σχετικές παρατηρήσεις της επιτροπής
διενέργειας του διαγωνισμού.

α/α Επωνυμία διαγωνιζόμενου
Συνολικά ποσά προσφορών (€) Παρατηρήσεις

Καθαρό ποσό
28.400,00

Φ. Π. Α. 23 % 6.532,00

1. ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ Δ. ΘΕΟΔΩΡΑ

Μικτό ποσό 34.932,00

Κατόπιν των παραπάνω,  η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού,  αξιολογώντας τις
προσφορές των διαγωνιζόμενων σύμφωνα με το 9ο άρθρο της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού,
αποφασίζει, για τον ανάδοχο μειοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 του Π. Δ. 28/1980, ως εξής :

Στον διαγωνισμό προσήλθε μία εταιρία με την επωνυμία «ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ Δ. ΘΕΟΔΩΡΑ» της
οποίας ο φάκελος ήταν πλήρης ως προς τα δικαιολογητικά και συμφωνεί η Τεχνική Προσφορά με τις
Τεχνικές Προδιαγραφές της με κωδικό Κ.Μ.15/2012 Μελέτης.

Στη συνέχεια ανοίχθηκε η Οικονομική Προσφορά και διαπιστώθηκε ότι ήταν εντός του
προϋπολογισμού, βάσει της προαναφερθείσας μελέτης.

Επομένως η Επιτροπή προτείνει ως μειοδότη για την  «Λειτουργία θερινού και χειμερινού
δημοτικού κινηματογράφου», την εταιρία  «ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ Δ. ΘΕΟΔΩΡΑ»

     Η Επιτροπή

ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

 ΤΣΙΓΚΡΙΣΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ

  ΣΥΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει
· το ανωτέρω πρακτικό δημοπρασίας που αφορά την «Λειτουργία θερινού και

χειμερινού δημοτικού κινηματογράφου».
 και

· κηρύσσει ανάδοχο για την «Λειτουργία θερινού και χειμερινού δημοτικού
κινηματογράφου» την επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ Δ.
ΘΕΟΔΩΡΑ», ποσού 34.932,00€ με Φ.Π.Α.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

  O ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

     ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
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