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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:2367/24-9-2012
      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. 17ης Tακτικής Συνεδρίασης

του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου

Αριθ. Απόφασης 225/2012
ΘΕΜΑ

Λήψη απόφασης για την έγκριση  του πρακτικού
δημοπρασίας που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΙΛΙΟΥ» (σχετ. απόφαση
Δ.Σ. 214/2012).

Σήμερα στις 17 Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα 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. 2284/10-9-12
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. :  ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ
ΜΗΛΙΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ)

  ΑΠΟΝΤΕΣ

ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΟΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, o Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν από την συζήτηση των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με πρότασή του, κατέστη ομόφωνα κατεπείγον 1ο

θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης τη λήψη απόφασης για την έγκριση  του πρακτικού
δημοπρασίας που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΙΛΙΟΥ» (σχετ. απόφαση Δ.Σ. 2141/2012). Προτείνει τη λήψη σχετικής
απόφασης.

Το Διοικητικό  Συμβούλιο

Αφού άκουσε το θέμα και λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 214/2012
(ΑΔΑ:Β4Θ4ΟΚ49-ΗΗΠ) και το πρακτικό δημοπρασίας το οποίο αναφέρει τα εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Στο Ίλιον σήμερα την 17η του μηνός Σεπτεμβριου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.
μ.  έως 11:30  π.μ.  στα γραφεία του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.  ΙΛΙΟΥ (Αγ.Φανουρίου 99)  η κατά το 46ο άρθρο της
Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 και τον Ν. 1797/1988 Επιτροπή, η οποία ορίστηκε με τη με αριθμό
7/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τους :

1. Χαλιού Ιουλία
2. Τσιγκριστάρη Ελένη
3. Μπέλλου Αθανασία

 έχοντας υπόψη
α) Τη με αριθμό 2267/7-9-20121  Διακήρυξη του Προέδρου του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α., περίληψη της
οποίας δημοσιεύτηκε σε μία τουλάχιστον οικονομική εφημερίδα  και σε δύο τοπικές
εφημερίδες, ημερήσιες ή εβδομαδιαίες.
β) Τη με αριθμό 214/6-9-2012 Απόφαση του Δ.Σ.  του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.  Ιλίου,  η οποία αφορά την έγκριση
πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια εντύπων και εκτυπώσεων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.
Ιλίου» και τον καθορισμό όρων διακήρυξης, συνήλθε για την διενέργεια της ανωτέρω Δημοπρασίας.

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 Ο.Ε.
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 66, ΖΕΦΥΡΙ, Τ.Κ. 13461
 Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την Επιτροπή με τον αριθμό (1)  και μονογράφεται από όλα τα
μέλη της Επιτροπής.
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Δεύτερος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο
εξωτερικό  μέρος αυτού, φέρει την επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση :
ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ
ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 60,ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ.10442
Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την Επιτροπή με τον αριθμό (2)  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 Ο.Ε.

Δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι Έλληνες πολίτες ή οι αλλοδαποί,
καθώς και τα ημεδαπά ή
αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα με την προσφορά τους

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 7.1 ΝΑΙ

Δήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 7.2 ΝΑΙ

Ασφαλιστικές ενημερότητες 7.3 ΝΑΙ

Φορολογική ενημερότητα 7.4 ΝΑΙ

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 7.5 ΝΑΙ

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.6 ΑΖ585215/2008 ΤΑ
ΖΕΦΥΡΙΟΥ

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.8 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 7.9 ΝΑΙ

Αναλυτικός πίνακας εξοπλισμού 7.10 ΝΑΙ

Υ.Δ. ότι εχει στη διάθεσή του τον εξοπλισμό και το
προσωπικό

7.11 ΝΑΙ

Κατάσταση φορέων που έχει συνεργαστεί 7.12 ΝΑΙ

Άδεια λειτουργίας καταστήματος 7.13 ΝΑΙ

Δεύτερος αποσφραγίζεται ο με αριθμό (2) φάκελος του ενδιαφερομένου :
ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ

Δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι Έλληνες πολίτες ή οι αλλοδαποί,
καθώς και τα ημεδαπά ή
αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα με την προσφορά τους

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 7.1 ΝΑΙ

Δήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 7.2 ΝΑΙ

Ασφαλιστικές ενημερότητες 7.3 ΝΑΙ

Φορολογική ενημερότητα 7.4 ΝΑΙ
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Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 7.5 ΝΑΙ

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.6 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙ
550143/2012 ΤΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΣΟΥΡΑΠΑ
ΒΑΣ.

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.8 ΝΑΙ

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 7.9 ΝΑΙ

Αναλυτικός πίνακας εξοπλισμού 7.10 ΝΑΙ

Υ.Δ. ότι εχει στη διάθεσή του τον εξοπλισμό και το
προσωπικό

7.11 ΝΑΙ

Κατάσταση φορέων που έχει συνεργαστεί 7.12 ΝΑΙ

Άδεια λειτουργίας καταστήματος 7.13 ΝΑΙ

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών,  οι παριστάμενοι εκπρόσωποι των
υποψήφιων που βρίσκονται μέσα στην αίθουσα εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται μυστική. Κατά τη
διάρκεια της μυστικής συνεδρίασής της,  η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ελέγχει τα
δικαιολογητικά συμμετοχής των διαγωνιζόμενων και αποφασίζει για εκείνους που πρέπει να
αποκλειστούν.

Στη συνέχεια,  η συνεδρίαση γίνεται ξανά δημόσια και ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει ότι
δεν αποκλείστηκε κανείς.
Συνεπώς,  με βάση τα παραπάνω η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των τεχνικών προσφορών των
υποψηφίων προμηθευτών  και στην εξέταση των δειγμάτων . Μετά τον έλεγχο η Επιτροπή διαπίστωσε
ότι δεν αποκλείεται κανένας από τους  συμμετέχοντες γιατί είναι σύμφωνοι με τις τεχνικές
προδιαγραφές της Α.Μ. 17/2012

Μετά από αυτό, ο Πρόεδρος της Επιτροπής αποσφραγίζει τους φακέλους των οικονομικών
προσφορών των διαγωνιζόμενων που δεν έχουν αποκλειστεί ως αυτό το σημείο από το διαγωνισμό
κατά τη σειρά με την οποία δόθηκαν οι αντίστοιχοι κυρίως φάκελοι προσφορών στην Επιτροπή και
ανακοινώνει μεγαλοφώνως την οικονομική προσφορά τους,  η οποία αναφέρεται στο έγγραφο της
προσφοράς. Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι επωνυμίες των διαγωνιζόμενων, των οποίων
ανοίχθηκαν οι οικονομικές προσφορές, τα ποσά των προσφορών τους για το σύνολο της προμήθειας
(παρουσιάζονται αναλυτικά τα καθαρά ποσά, το αντίστοιχο Φ.Π.Α. 23% και τα μικτά ποσά) στις
οικονομικές προσφορές τους και οι όποιες σχετικές παρατηρήσεις της επιτροπής διενέργειας του
διαγωνισμού.

α/α Ευ
Συνολικά ποσά προσφορών (€) Παρατηρήσεις

Καθαρό ποσό
18.185,20

Φ. Π. Α. 23 %   4.182,59

1.

ΑΦΟΙ ΤΣΑΛΔΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Μικτό ποσό 22.367,79

Καθαρό ποσό
23.915,00

Φ. Π. Α. 23 % 5.500,45

2.
ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ

Μικτό ποσό 29.415,45
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          Η επιτροπή διαπίστωσε ότι η οικονομική προφορά του υποψήφιου προμηθευτή «ΑΦΟΙ

ΤΣΑΛΔΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε», αξίας 22.367,79 € 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.»,

  Η Επιτροπή

                                                                                   Χαλιού Ιουλία
                                                                                  Τσιγκριστάρη Ελένη
                                                                                   Μπέλλου Αθανασία

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει
· το ανωτέρω πρακτικό δημοπρασίας που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΙΛΙΟΥ» (σχετ. απόφαση Δ.Σ. 214/2012)
 και

· κηρύσσει ανάδοχο, τον μειοδότη «ΑΦΟΙ ΤΣΑΛΔΑΡΗ & ΣΙΑ ΟΕ», του οποίου η
οικονομική προσφορά ήταν πιο συμφέρουσα, συνολικής αξίας  22.367,79€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών,
ικανοποιώντας τους όρους και τις νομοθετικές διατάξεις της διακήρυξης.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

  O ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

     ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
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