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Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 43227/04-09-2012 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    33
η
 Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής  

     ∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    την 04-09-2012 

Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 4
η
 Σεπτεµβρίου 

2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ., ύστερα από την υπ. αριθµ. 42670/31-08-2012 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 31-08-2012 

        Η Οικονοµική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) µέλη.   

       

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ   ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

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

2. ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.   «  « 

3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆.Σ.            «  « 

4. ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.     «  « 

5. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ∆.Σ.            «  « 

6. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ∆.Σ.     «  « 

ΑΠΟΝΤΕΣ   

1. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.      Μέλος   της Ο.Ε. 

2. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ∆.Σ.    «  « 

       

       

 ΑΠΟΦΑΣΗ –271–  

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

7
ο 

θέµα της ηµερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση εισηγητικού της επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισµού που αφορά την «Προµήθεια και εγκατάσταση κεντρικής κλιµατικής µονάδας για τον 

κλιµατισµό του ∆ηµαρχείου». 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθµ. 41812/27-08-2012 έγγραφο της Οικονοµικής 

Υπηρεσίας του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας στέλνουµε το εισηγητικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού που αφορά την 

«Προµήθεια και εγκατάσταση κεντρικής κλιµατικής µονάδας για τον κλιµατισµό του ∆ηµαρχείου», που 

έχουν ως κατωτέρω: 

Α. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Στο Ίλιον σήµερα την 27
η
 του µηνός Ιουλίου  του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 

π. µ. έως 11:30 π. µ. στο ∆ηµαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48 – 50), η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, 

που συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τη µε αριθµό 50/2012 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 

αποτελούµενη από τους: 

1. Αλειφέρη Χρυσούλα 

2. Σκεντέρης Κων/νος 

3. Μαράτου Αναστασία  

έχοντας υπόψη: 

α) Την υπ΄ αριθµ. 34126/04-07-2012 ∆ιακήρυξη του κ. ∆ηµάρχου, περίληψη της οποίας 

δηµοσιεύτηκε άπαξ σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες µεγάλης κυκλοφορίας γενικών ειδήσεων, µια 

εφηµερίδα δηµοπρασιών, σε µία ηµερήσια και σε µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα της οικείας 

Νοµαρχιακής  Αυτοδιοίκησης και στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Επίσης, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα 

του ∆ήµου Ιλίου www.ilion.gr. 
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         β) Tην  υπ΄ αριθµ.  190/15-05-2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ,η οποία  αφορά την 

έγκριση πίστωσης και   για την «Προµήθεια και εγκατάσταση κεντρικής κλιµατιστικής µονάδας για 

τον κλιµατισµό του ∆ηµαρχείου», συνήλθε για την διενέργεια της ανωτέρω ∆ηµοπρασίας. 

       γ) Την υπ. αριθµ. 205/03-07-2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής η οποία αφορά την 

ακύρωση του διαγωνισµού για την «Προµήθεια και εγκατάσταση κεντρικής κλιµατιστικής µονάδας 

για τον κλιµατισµό του ∆ηµαρχείου» και την επανάληψη του µε τροποποίηση των όρων της µε αρ. 

πρωτ. 30530/19-06-2012 διακήρυξης και της µε αρ. Π72/12 µελέτης. 

Στην αρχή η Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της ∆ηµοπρασίας.  

Κατόπιν η Επιτροπή δηµοσία συνεδριάζουσα δέχεται τις προσφορές των ενδιαφεροµένων σε όλη 

τη διάρκεια της αναφεροµένης στην διακήρυξη ώρας κατά σειρά προσελεύσεως, ως κάτωθι: 

1.Πρώτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο 

εξωτερικό µέρος αυτού, φέρει την επωνυµία και την αντίστοιχη διεύθυνση  

ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. ∆/νση Καπ. Λαχανά 80, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 45,  

Fax: 210 – 8314.016 τηλ: 210 – 8314.387 

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. 

 

2.∆εύτερος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο 

εξωτερικό µέρος αυτού, φέρει την επωνυµία και την αντίστοιχη διεύθυνση  

ΜΑΡΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. ∆/νση: Λεωφ. Συγγρού 122, Αθήνα, Τ.Κ.: 117 41  

Fax: 210 – 9221.817 τηλ: 210-9221.817, 9222.821 

 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 (2) και 

µονογράφεται από όλα τα µέλη της Επιτροπής. 

 

3. Τρίτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο 

εξωτερικό µέρος αυτού, φέρει την επωνυµία και την αντίστοιχη διεύθυνση  

ΣΟΡΒΑΤΖΙΩΤΗΣ Ε.Π.Ε. ∆/νση: Πρ. Ηλία & Βαλαωρίτου, Γλυφάδα, Τ.Κ.: 166 74,  

Fax: 210 – 9640.496 τηλ: 210 – 9640.495, 210 – 9626.592 

 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 (3) και 

µονογράφεται από όλα τα µέλη της Επιτροπής. 

 

4. Τέταρτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο 

εξωτερικό µέρος αυτού, φέρει την επωνυµία και την αντίστοιχη διεύθυνση  

 ΜΕΛΚΑΤ Ο.Ε. – Γ. ΠΑΝΙΕΡΑΚΗΣ – ∆. ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ Ο.Ε. ∆/νση: Ιωνίας 68 – Άλιµος Τ.Κ.: 

174 56, Fax: 210 – 9825.869 τηλ: 9852.850 

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 (4) και 

µονογράφεται από όλα τα µέλη της Επιτροπής. 

 

5.Πέµπτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο 

εξωτερικό µέρος αυτού, φέρει την επωνυµία και την αντίστοιχη διεύθυνση  

ΘΕΡΜΟΚΛΙΜΑ – Ι. ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ∆/νση: Κεραµέων 9, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 36  

Fax: 210 – 5227.801 τηλ: 210 – 5227.310  

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 (5) και 

µονογράφεται από όλα τα µέλη της Επιτροπής. 
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 Επίσης, η εταιρεία µε την επωνυµία « TECHNOCLIMAIR – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Ε.Π.Ε.» ζήτησε µε έγγραφο της να παρίσταται µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο της στην διαγωνιστική 

διαδικασία, κάτι που έγινε δεκτό, αφού κανείς από τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό δεν εξέφρασε 

αντίρρηση επ’ αυτού. 

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 υπ΄ αριθµ. (1) φάκελος του ενδιαφεροµένου  

ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.  

 

∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 7 παρ. 1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΕΛΛΙΠΗΣ  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου  7 παρ. 2  ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής για 

πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συµβιβασµό 

7 παρ. 4   

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΟΚ 

 

 

 

 

Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/1986 για τους 

οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης 

7 παρ. 3  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ 

Ασφαλιστική ενηµερότητα 7 παρ. 5  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ 

Φορολογική ενηµερότητα 7 παρ. 6  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 7 παρ. 7  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7 παρ. 8  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ 

Ένορκη ∆ήλωση  7 παρ. 9  ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Νοµιµοποιητικά Έγγραφα εκπροσώπησης  7 παρ. 10  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ 

Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 7 παρ. 11  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ  - 

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟ 

Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/1986 περί αποδοχής  των 

όρων της διακήρυξης 

7 παρ. 12  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ 

Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/1986 ότι έχει λάβει γνώση 

του χώρου εγκατάστασης 

7 παρ. 13  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ 

 

∆εύτερος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθµ. (2) φάκελος του ενδιαφεροµένου  

ΜΑΡΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. 

 

∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 7 παρ. 1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου  7 παρ. 2  ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής για 

πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συµβιβασµό 

7 παρ. 4   

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΟΚ 
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Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/1986 για τους 

οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης 

7 παρ. 3  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ 

Ασφαλιστική ενηµερότητα 7 παρ. 5  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ 

Φορολογική ενηµερότητα 7 παρ. 6  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 7 παρ. 7  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7 παρ. 8  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ 

Ένορκη ∆ήλωση  7 παρ. 9  ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Νοµιµοποιητικά Έγγραφα εκπροσώπησης  7 παρ. 10  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ 

Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 7 παρ. 11  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ 

Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/1986 περί αποδοχής  των 

όρων της διακήρυξης 

7 παρ. 12  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ 

Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/1986 ότι έχει λάβει γνώση 

του χώρου εγκατάστασης 

7 παρ. 13  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ 

 

Τρίτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθµ. (3) φάκελος του ενδιαφεροµένου  

ΣΟΡΒΑΤΖΙΩΤΗΣ Ε.Π.Ε. 

 

∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 7 παρ. 1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου  7 παρ. 2  ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής για 

πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συµβιβασµό 

7 παρ. 4   

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΟΚ 

 

 

 

 

Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/1986 για τους 

οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης 

7 παρ. 3  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ 

Ασφαλιστική ενηµερότητα 7 παρ. 5  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ 

Φορολογική ενηµερότητα 7 παρ. 6  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 7 παρ. 7  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7 παρ. 8  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ 

Ένορκη ∆ήλωση  7 παρ. 9  ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Νοµιµοποιητικά Έγγραφα εκπροσώπησης  7 παρ. 10  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ 

Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 7 παρ. 11  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ 

Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/1986 περί αποδοχής  των 

όρων της διακήρυξης 

7 παρ. 12  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ 

Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/1986 ότι έχει λάβει γνώση 

του χώρου εγκατάστασης 

7 παρ. 13  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ 

 

 

Τέταρτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθµ. (4) φάκελος του ενδιαφεροµένου  

ΜΕΛΚΑΤ Ο.Ε. – Γ. ΠΑΝΙΕΡΑΚΗΣ – ∆. ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ Ο.Ε. 

 

∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 7 παρ. 1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΕΛΛΙΠΗΣ  
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Απόσπασµα ποινικού µητρώου  7 παρ. 2  ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής για 

πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συµβιβασµό 

7 παρ. 4   

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΟΚ 

 

 

 

 

Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/1986 για τους 

οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης 

7 παρ. 3  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ 

Ασφαλιστική ενηµερότητα 7 παρ. 5  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - 

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ 

Φορολογική ενηµερότητα 7 παρ. 6  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - 

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 7 παρ. 7  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7 παρ. 8  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ 

Ένορκη ∆ήλωση  7 παρ. 9  ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Νοµιµοποιητικά Έγγραφα εκπροσώπησης  7 παρ. 10  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ 

Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 7 παρ. 11  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ  ΟΚ 

Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/1986 περί αποδοχής  των 

όρων της διακήρυξης 

7 παρ. 12  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ 

Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/1986 ότι έχει λάβει γνώση 

του χώρου εγκατάστασης 

7 παρ. 13  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ 

 

Πέµπτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθµ. (5) φάκελος του ενδιαφεροµένου  

ΘΕΡΜΟΚΛΙΜΑ – Ι. ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

 

∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 7 παρ. 1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου  7 παρ. 2  ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής για 

πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συµβιβασµό 

7 παρ. 4   

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΟΚ 

 

 

 

 

Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/1986 για τους 

οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης 

7 παρ. 3  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ 

Ασφαλιστική ενηµερότητα 7 παρ. 5  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ 

Φορολογική ενηµερότητα 7 παρ. 6  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 7 παρ. 7  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7 παρ. 8  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ 

Ένορκη ∆ήλωση  7 παρ. 9  ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Νοµιµοποιητικά Έγγραφα εκπροσώπησης  7 παρ. 10  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ 

Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 7 παρ. 11  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ 

Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/1986 περί αποδοχής  των 

όρων της διακήρυξης 

7 παρ. 12  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ 
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Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/1986 ότι έχει λάβει γνώση 

του χώρου εγκατάστασης 

7 παρ. 13  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Πιο αναλυτικά, σύµφωνα και µε ότι σχετικό καταγράφηκε στους παραπάνω πίνακες, διαπιστώσαµε τα 

εξής: 

Ο υποψήφιος ανάδοχος «ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.» υπέβαλλε εγγυητική επιστολή συµµετοχής, 

στην οποία η ηµεροµηνία λήξεως της εγγύησης είναι 30/11/2012. Σύµφωνα µε τη 1
η
 παράγραφο (ε11) 

του 8
ου

 άρθρου της διακήρυξης, ο χρόνος ισχύος της πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος 

προσφοράς που ζητά η διακήρυξη κατά τουλάχιστον ένα (1) µήνα. Ακόµα, σύµφωνα µε την 1
η
 

παράγραφο του 11
ου

 άρθρου της διακήρυξης, οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισµό ισχύουν και 

δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για τέσσερις (4) µήνες από την εποµένη της διενέργειας του 

διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Συνεπώς, η 

εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα έπρεπε να ισχύει για πέντε (5) µήνες από την εποµένη της διενέργειας 

του διαγωνισµού, χρονικό διάστηµα το οποίο δεν καλύπτει πλήρως η ισχύς της εγγυητικής επιστολής 

συµµετοχής στην παρούσα περίπτωση (4 µήνες). Επίσης, προσκόµισε πιστοποιητικό περί µη 

τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας από την Περιφέρεια Πελοποννήσου µε ηµεροµηνία 

έκδοσης 01/06/2012 (εκπρόθεσµο), µε συνέπεια να τυγχάνει εφαρµογής η παρ. 11 του 7
ου

 άρθρου της 

διακήρυξης (αποκλεισµός), όπου ρητά αναφέρεται ότι «…Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα 

συνοδεύονται, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση, µε πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης, 

το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ ένα (1) µήνα πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού …».  

Ο υποψήφιος ανάδοχος «ΜΕΛΚΑΤ Ο.Ε. – Γ. ΠΑΝΙΕΡΑΚΗΣ – ∆. ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ Ο.Ε» υπέβαλλε 

εγγυητική επιστολή συµµετοχής στην οποία είχε αναγραφεί λανθασµένος αρ. πρωτ. ∆ιακήρυξης µιας και 

αφορούσε προγενέστερο διαγωνισµό για την ίδια προµήθεια. Επίσης, η ασφαλιστική ενηµερότητα που 

κατατέθηκε από το ΙΚΑ δεν ίσχυε την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού (27/07/2012) όπως ρητά 

αναφέρεται επί ποινή αποκλεισµού στην 5
η
 παράγραφο του 7

ου
 άρθρου της διακήρυξης, αλλά ίσχυε έως 

την 26/07/2012. Τέλος, η φορολογική ενηµερότητα που κατατέθηκε είχε ως ηµεροµηνία λήξης ισχύος 

την 19/07/2012 και όχι τουλάχιστον την 27/07/2012 όπως επι ποινή αποκλεισµού απαιτείται από την 6
η
 

παράγραφο του 7
ου

 άρθρου της διακήρυξης. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι «ΜΑΡΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.», «ΣΟΡΒΑΤΖΙΩΤΗΣ Ε.Π.Ε.» και 

ΘΕΡΜΟΚΛΙΜΑ – Ι. ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. υπέβαλλαν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών. 

Στην συνέχεια, λόγω του αποκλεισµού των εταιρειών  «ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.» και 

«ΜΕΛΚΑΤ Ο.Ε. – Γ. ΠΑΝΙΕΡΑΚΗΣ – ∆. ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ Ο.Ε» από τα επόµενα στάδια του 

διαγωνισµού ανοίχτηκαν και εξετάστηκαν οι τεχνικές προσφορές των υποψήφιων αναδόχων «ΜΑΡΙΟΣ 

ΕΦΡΑΙΜΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.», «ΣΟΡΒΑΤΖΙΩΤΗΣ Ε.Π.Ε.» και ΘΕΡΜΟΚΛΙΜΑ – Ι. ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ & 

ΣΙΑ Ο.Ε.» και διαπιστώθηκε ότι συµφωνούν πλήρως µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 

Συνεπώς προτείνουµε οι υποψήφιοι προµηθευτές «ΜΑΡΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ ΑΕ», 

«ΣΟΡΒΑΤΖΙΩΤΗΣ Ε.Π.Ε.» και  ΘΕΡΜΟΚΛΙΜΑ-Ι. ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. να συνεχίσουν στο 

επόµενο στάδιο του παρόντος διαγωνισµού, δηλαδή στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών.  

 

Β. Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η 

Για την προµήθεια και εγκατάσταση κεντρικής κλιµατιστικής µονάδας για τον κλιµατισµό του 

∆ηµαρχείου (ΚΜ 72/2012) 

Σήµερα στις 24/08/2012 και ώρα 11:00 π. µ. η επιτροπή αξιολόγησης προµηθειών, η οποία ορίσθηκε µε 

τις µε αριθµό 50/2012 και 228/1-08-2012  Αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε βάση το Ν. 

1797/1988 και το 46
ο
 άρθρου της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993, συνήλθε και εξέτασε τις 

οικονοµικές προσφορές των  υποψήφιων  προµηθευτών  «ΜΑΡΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ ΑΕ» 

«ΣΟΡΒΑΤΖΙΩΤΗΣ Ε.Π.Ε.» και « ΘΕΡΜΟΚΛΙΜΑ – Ι. ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε » για τον  

διαγωνισµό «προµήθεια και εγκατάσταση κεντρικής κλιµατιστικής µονάδας για τον κλιµατισµό του 
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∆ηµαρχείου»,   

- Ο υποψήφιος προµηθευτής«ΜΑΡΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ ΑΕ» κατέθεσε οικονοµική προσφορά  

αξίας 54.120,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 23% 

- Ο υποψήφιος προµηθευτής «ΣΟΡΒΑΤΖΙΩΤΗΣ Ε.Π.Ε. » κατέθεσε οικονοµική προσφορά  αξίας 

54.489,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 23% 

Ο υποψήφιος προµηθευτής «ΘΕΡΜΟΚΛΙΜΑ – Ι. ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε » κατέθεσε 

οικονοµική προσφορά  αξίας 63.714,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 23% 

Κατά την εξέτασή της έλαβε υπόψη της: 

α) τη µε αριθµό 34126/04-07-2012  ∆ιακήρυξη του κ. ∆ηµάρχου, 

β) τη µε αριθµό   190/15-06-2012 (Α∆Α: Β4Λ3ΩΕΒ-ΨΕΘ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής   του 

∆ήµου Ιλίου, η οποία αφορά την έγκριση πίστωσης ,τεχνικών προδιαγραφών & καθορισµό τρόπου 

εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «προµήθεια και εγκατάσταση κεντρικής κλιµατιστικής 

µονάδας για τον κλιµατισµό του ∆ηµαρχείου »,   

 γ) το από 27/07/2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού το οποίο κοινοποιήθηκε 

στους συµµετέχοντες στης  10/08/2012   

δ) τη µε κωδικό Π 72/2012  σχετική µελέτη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ιλίου, 

ε) την Υπουργική Απόφαση 11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.) και τις λοιπές νοµοθετικές διατάξεις 

σύµφωνα µε τις οποίες πραγµατοποιείται ο παρών διαγωνισµός προµήθειας και 

στ) τα λοιπά σχετικά στοιχεία φακέλου της παρούσας προµήθειας 

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι η οικονοµική προφορά του υποψήφιου προµηθευτή «ΜΑΡΙΟΣ 

ΕΦΡΑΙΜΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ ΑΕ» , αξίας 54.120,00 €  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 

«ΜΑΡΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ ΑΕ»   ο οποίος υπέβαλλε οικονοµικότερη  προσφορά για το σύνολο 

των προς προµήθεια ειδών, αξίας 54.120,00  €  συµπεριλαµβανοµένου του Φ. Π. Α., η οποία ικανοποιεί 

τις τεχνικές προδιαγραφές της µε ΚΜ 72/2012 και τους όρους διακήρυξης της παρούσας προµήθειας.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή 

 Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 

 

 Αποφασίζει   Οµόφωνα 

Εγκρίνει το εισηγητικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού που αφορά την «Προµήθεια και 

εγκατάσταση κεντρικής κλιµατικής µονάδας για τον κλιµατισµό του ∆ηµαρχείου», και αναθέτει στην 

εταιρεία µε την επωνυµία «ΜΑΡΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ ΑΕ»  ο οποίος υπέβαλλε οικονοµικότερη  

προσφορά για το σύνολο των προς προµήθεια ειδών, αξίας 54.120,00  €  συµπεριλαµβανοµένου του Φ. Π. 

Α., η οποία ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές της µε ΚΜ 72/2012 και τους όρους διακήρυξης της 

παρούσας προµήθειας. 

Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού. 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

    Ο ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος της   Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

           Κανελλόπουλος Γ., Φεγγερός Β.,        

          Θεοδωρακόπουλος Γ., Γκιώνης Ι. 

      Μπαρµπαγιάννης Χ., Πετρόπουλος Χ. 

               ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ  
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