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Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 52149/15-10-2012 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    38
η
 Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής  

     ∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    την 11-10-2012 

Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 11
η
 Οκτωβρίου 

2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.00 µ.µ., ύστερα από την υπ. αριθµ. 50419/05-10-2012 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 05-10-2012 

        Η Οικονοµική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) µέλη.   

       

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ   ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

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

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆.Σ.              Μέλος   της Ο.Ε. 

3. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ∆.Σ.            «  « 

4. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ∆.Σ.     «  « 

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

6. ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.     «  « 

7. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.      «  « 

8.  ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ∆.Σ.    «  « 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ   

Ουδείς            

  

ΑΠΟΦΑΣΗ –325–  

Ο ∆ήµαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονοµική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 8
ο 

θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, που σύµφωνα µε το άρθρο 75 § 3  του N. 3852/2010 κατέστη οµόφωνα 

κατεπείγον θέµα, που αφορά την έγκριση εισηγητικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού που 

αφορά την «Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων για τον ηλεκτροφωτισµό της Λεωφ. Παλατιανής». 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθµ. 51274/10-10-2012 έγγραφο της Οικονοµικής 

Υπηρεσίας του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας στέλνουµε τα εισηγητικά της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού που αφορά την 

«Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων για τον ηλεκτροφωτισµό της Λεωφ. Παλατιανής», καθώς και το 

φάκελο της προµήθειας, που έχουν ως κατωτέρω: 

Α. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Στο Ίλιον σήµερα την 28
η 

   του µηνός  Σεπτεµβρίου  έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 

π. µ. έως 10:30 π. µ. στο ∆ηµαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48 – 50) η κατά το 46
ο
 άρθρο της Υπουργικής 

Απόφασης 11389/1993 και τον Ν. 1797/1988 Επιτροπή, η οποία ορίστηκε µε τη µε αριθµό 50/2012 και 

228/2012 Αποφάσεις του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου, αποτελούµενη από τους: 

1. Αλειφέρη Χρυσούλα  

2.   Σκεντέρης Κωνσταντίνος  

2. Παππούς Χρήστος 

       έχοντας υπόψη τη  µε αριθµό 46054/17-09-2012 Επαναδιακήρυξη του κ. ∆ηµάρχου, περίληψη της 

οποίας δηµοσιεύτηκε σε µία τουλάχιστον ηµερήσια εφηµερίδα ,και µία τοπική εβδοµαδιαία. 

β) τη µε αριθµό  189/15-06-2012 Απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής του ∆ήµου Ιλίου, η οποία αφορά 

την έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων για τον 

ηλεκτροφωτισµό της λεωφόρου Παλατιανής» και τον καθορισµό όρων διακήρυξης  

γ) τη µε αριθµό  300/19-06-2012 Απόφαση του κ. ∆ηµάρχου. 

δ)τη µε αριθµό  217/06-07-2012  Απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής του ∆ήµου Ιλίου, η οποία αφορά 
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 την επανάληψη του διαγωνισµού για την Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων για τον ηλεκτροφωτισµό 

της λεωφόρου Παλατιανής λόγω του άκαρπου αποτελέσµατος. 

ε)τη µε αριθµό 252/31-7-2012 Απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου Ιλίου η οποία αφορά 

στην επαναδιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια Φωτιστικών σωµάτων για τον 

ηλεκτροφωτισµό της λεωφόρου Παλατιανής» 

 Στην αρχή η Επιτροπή 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 : 

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

µέρος αυτού, φέρει την επωνυµία και την αντίστοιχη διεύθυνση: 

 Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.,   ∆/νση 17
Ο
 Χλµ Λ. Λαυρίου , Παιανία Αττικής  

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: 

  I.M.  CONSTRUCTIONS Ε.Π.Ε,  ∆/νση:  Αναξαγόρα 16 & Αθανασίου ∆ιάκου , Κηφισιά  

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 ∆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 : Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.,    

 ∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 7.1 Κατατέθηκε-οκ 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς 

φορείς 

7.2 Κατατέθηκε-οκ 

Ασφαλιστικές ενηµερότητες 7.3 Κατατέθηκε-οκ 

Φορολογική ενηµερότητα 7.4 Κατατέθηκε-οκ 

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο 

συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα 

7 παρ. δ περιπτ. β ∆εν απαιτείται  

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο 

επιµελητήριο 

7.5 Κατατέθηκε-οκ 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.6 Κατατέθηκε -οκ 

Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ 7 παρ. ε περιπτ. 2 ∆εν απαιτείται 

Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.8 Κατατέθηκε -οκ 

Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 7.9 Κατατέθηκε -οκ 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων 

διακήρυξης 

7.10 Κατατέθηκε -οκ 

∆εύτερος αποσφραγίζεται ο µε αριθµό (2) φάκελος του ενδιαφεροµένου:  

IM CONSTRUCTIONS Ε.Π.Ε.  

∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 7.1 Κατατέθηκε-οκ 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς 

φορείς 

7.2 Κατατέθηκε-οκ 

Ασφαλιστικές ενηµερότητες 7.3 Κατατέθηκε-οκ 

Φορολογική ενηµερότητα 7.4 Κατατέθηκε-οκ 
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Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο 

συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα 

7 παρ. δ περιπτ. β ∆εν απαιτείται  

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο 

επιµελητήριο 

7.5 Κατατέθηκε-οκ 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.6 Κατατέθηκε -οκ 

Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ 7 παρ. ε περιπτ. 2 ∆εν απαιτείται 

Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.8 Κατατέθηκε -οκ 

Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 7.9 Κατατέθηκε -οκ 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων 

διακήρυξης 

7.10 Κατατέθηκε -οκ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Πιο αναλυτικά, σύµφωνα και µε ότι σχετικό καταγράφηκε στους παραπάνω πίνακες, καθώς και από 

τον έλεγχο που διενεργήθηκε  διαπιστώσαµε τα εξής: 

Τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν οι υποψήφιοι προµηθευτές Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., και IM 

CONSTRUCTIONS Ε.Π.Ε.  όπως φαίνεται αναλυτικά και στους  παραπάνω σχετικούς πίνακες, είναι 

πλήρη, σωστά και σύµφωνα µε τα όσα σχετικά απαιτούνται στο 7
ο
 άρθρο και τους λοιπούς όρους της 

διακήρυξης του παρόντος διαγωνισµού. 

Στην συνέχεια,    ανοίχτηκαν και εξετάστηκαν οι τεχνικές προσφορές των υποψήφιων αναδόχων Β. 

ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., και IM CONSTRUCTIONS Ε.Π.Ε και διαπιστώθηκαν τα εξής: 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ 

ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ» 

ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 46054/17-09-2012 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:28-09-2012 

1. Τεχνικός Φάκελος εταιρείας Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. (Νο 1) 

Η Τεχνική Προσφορά της ανωτέρω προσφέρουσας εταιρείας κρίνεται καθόλα σύµφωνη µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές – απαιτήσεις του διαγωνισµού. 

2. Τεχνικός Φάκελος εταιρείας IM Constructions Ε.Π.Ε. (Νο 2) 

Η ανωτέρω προσφέρουσα εταιρεία στον φάκελο της «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» προσφέρει φωτιστικό 

σώµα µαγνητικής επαγωγής 120Watt. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εν λόγω φωτιστικού σώµατος δεν είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές του παρόντος διαγωνισµού καθώς υπάρχουν αποκλίσεις τόσο όσον αφορά τα 

γενικότερα χαρακτηριστικά του όπως: η διάµετρος βάσης κώνου του προσφερόµενου φωτιστικού είναι 

700 mm, ενώ η απαίτηση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισµού είναι έως 430 mm - η κορυφή 

του προσφερόµενου φωτιστικού, η οποία είναι ουσιαστικά η βάση του κώνου, θα φέρει κάλυµµα κυκλικό 

από πολυκαρβονικό, το οποίο θα είναι εσωτερικά βαµµένο µαύρο, ενώ η απαίτηση των τεχνικών 

προδιαγραφών είναι να είναι εσωτερικά βαµµένο λευκό -  το φωτιστικό σώµα θα έχει βάρος 9 kg, ενώ η 

απαίτηση του διαγωνισµού είναι max 5 kg κ.α., αλλά και όσον αφορά την τεχνολογία στην οποία 

στηρίζει την λειτουργία του. 

Το προσφερόµενο φωτιστικό σώµα χρησιµοποιεί λαµπτήρα µαγνητικής επαγωγής 120 Watt, ενώ η 

απαίτηση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισµού σαφώς αναφέρουν ότι το φωτιστικό σώµα θα 

φέρει λαµπτήρα µεταλλικών αλογονιδίων, κεραµικού καυστήρα, κατάλληλης ισχύος 100 Watt – E40.  Είναι 

δηλαδή άλλης τεχνολογίας από αυτήν που ζητείται από τον παρόντα διαγωνισµό και ως εκ τούτου δεν 

µπορεί να γίνει δεκτή η προσφορά αυτή για λόγους ανταγωνισµού και ισότιµης µεταχείρισης όλων των 

εταιρειών που συµµετείχαν στον εν λόγω διαγωνισµό.  

Επίσης στην «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της εν λόγω εταιρείας υπάρχει απόκλιση και στο ύψος των 

σιδηροϊστών που προσφέρει, οι οποίοι όπως αναφέρεται θα έχουν ύψος 2,30m, ενώ η απαίτηση των 

τεχνικών προδιαγραφών είναι 2,50m.  

Κατόπιν των ανωτέρω η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της εν λόγω προσφέρουσας εταιρείας δεν µπορεί 
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να γίνει δεκτή. 

Με βάση τα παραπάνω προτείνουµε τον αποκλεισµό του υποψήφιου προµηθευτή IM Constructions 

Ε.Π.Ε   από το επόµενο στάδιο του παρόντος  διαγωνισµού, ο  υποψήφιος προµηθευτής Β. ΚΑΥΚΑΣ 

Α.Ε.  να συνεχίσει  στο επόµενο στάδιο του παρόντος διαγωνισµού, δηλαδή στο άνοιγµα της 

Οικονοµικής προσφοράς.  

Β. Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η 

Για την προµήθεια  φωτιστικών σωµάτων για τον ηλεκτροφωτισµό της Λ. Παλατιανής 

Σήµερα στις 09/10/2012 και ώρα 10:00 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 την  οικονοµική  προσφορά  

του  υποψήφιου   προµηθευτή  «Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ»  για τον  διαγωνισµό Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων 

για το φωτισµό της Λ. Παλατιανής»,   

- Ο υποψήφιος προµηθευτής«Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ» κατέθεσε οικονοµική προσφορά  αξίας 29.796,75€   

Κατά την εξέτασή της έλαβε υπόψη της: 

α) τη µε αριθµό 46054/17-09-2012   επαναδιακήρυξη του κ. ∆ηµάρχου, 

β) τη µε αριθµό 189/19-06-2012(Α∆Α: Β4Λ3ΩΕΒ-ΤΜΑ)Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής   

Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής   του ∆ήµου Ιλίου, η οποία αφορά την έγκριση πίστωσης ,τεχνικών 

προδιαγραφών & καθορισµό τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «προµήθεια φωτιστικών 

σωµάτων για τον ηλεκτροφωτισµό της Λ. Παλατιανής.   

γ)τη µε αριθµό 252/31-07-2012(Α∆Α: Β4Γ7ΩΕΒ-ΩΥΞ)Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής    

δ) το από 28/09/2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού  που αφορά στον έλεγχο των 

δικαιολογητικών και Τεχνικών προσφορών των  υποψηφίων το οποίο κοινοποιήθηκε στους 

συµµετέχοντες στης  4-10-2012   

ε) τη µε κωδικό Π50/12  σχετική µελέτη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ιλίου, 

στ) 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 «Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ», 

αξίας 29.796,75  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% 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 «Β. 

ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ»   ο οποίος υπέβαλλε οικονοµικότερη  προσφορά για το σύνολο των προς προµήθεια 

ειδών, αξίας 29.796,75 συµπεριλαµβανοµένου του Φ. Π. Α. 23%, η οποία ικανοποιεί τις τεχνικές 

προδιαγραφές της µε ΚΜ 50/2012 και τους όρους διακήρυξης της παρούσας προµήθειας.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

       

Η Οικονοµική Επιτροπή 

Έχουσα υπόψιν τα ανωτέρω,            

           

Αποφασίζει   Οµόφωνα 

1. ∆έχεται να συζητηθεί το θέµα κατ’ επείγον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 

3852/2010 

2. Εγκρίνει τα εισηγητικά της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού που αφορά την «Προµήθεια 

φωτιστικών σωµάτων για το φωτισµό της Λ. Παλατιανής», και αναθέτει στην εταιρεία µε την 

επωνυµία «Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.»  η οποία υπέβαλλε οικονοµικότερη  προσφορά για το σύνολο των 

προς προµήθεια ειδών, αξίας 29.796,75 €  συµπεριλαµβανοµένου του Φ. Π. Α. 23%, η οποία 

ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές της µε ΚΜ 50/2012 και τους όρους διακήρυξης της παρούσας 

προµήθειας. 
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3. 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.,        

         Μπαρµπαγιάννης Χ., Πετρόπουλος Χ. 

Θεοδωρακόπουλος Γ., Γκιώνης Ι., 

Σταµατόπουλος Γ., Κουτσιανάς Π. 

               ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ  
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