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Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 57324/12-11-2012 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    40
η
 Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής  

     ∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    την 08-11-2012 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 08
η
 Νοεµβρίου 

2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 19.30 µ.µ., ύστερα από την υπ. αριθµ. 56266/02-11-2012 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 02-11-2012. 

        Η Οικονοµική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) µέλη.   

      

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ   ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

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

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

4. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ∆.Σ.            «  « 

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

6. ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.     «  « 

7. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ∆.Σ.     «  « 

8. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.      «  « 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ   

1. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ∆.Σ.    «  « 

        

 ΑΠΟΦΑΣΗ –357–  

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

15
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας της επιτροπής 

διενέργειας του διαγωνισµού για την «Προµήθεια συστηµάτων υπογειοποίησης απορριµµάτων». 

 Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθµ46798/05-11-2012 έγγραφο της Οικονοµικής 

Υπηρεσίας του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται: 

««Σας στέλνουµε το πρακτικό δηµοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού για την 

«Προµήθεια συστηµάτων υπογειοποίησης απορριµµάτων», καθώς και το φάκελο της προµήθειας, που 

έχει ως κατωτέρω: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Στο Ίλιον σήµερα την 25
η
 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 µ. µ. 

έως 12:30 µ. 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 68/23-2-2012 Απόφαση 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αποτελούµενη από τους: 

1. Ανδρέας Σανξαρίδης 

2. Αθανάσιος Νταντάσιος   

3. Χαρίκλεια Φιλιπποπούλου 

 έχοντας υπόψη: 

α) Τη µε αριθµό 48770/01-10-2012 διακήρυξη του κ. ∆ηµάρχου, περίληψη της οποίας 

δηµοσιεύτηκε άπαξ σε µία ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα µεγάλης κυκλοφορίας, οι οποίες εκδίδονται 

στην Αθήνα, σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες της έδρας του Νοµού Αττικής, σε δύο εβδοµαδιαίες 

εφηµερίδες της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Επίσης, 

δηµοσιεύτηκε  από την Υπηρεσία Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αναρτήθηκε στην 

ιστοσελίδα του ∆ήµου Ιλίου www.ilion.gr. 

β) τη µε αριθµό 266/27-9-2012 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ιλίου, η οποία αφορά 
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την έγκριση πίστωσης και τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης για την «Προµήθεια συστηµάτων 

υπογειοποίησης απορριµµάτων»,  

γ) τη µε αριθµό 294/27-9-2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ιλίου, η οποία αφορά 

την έγκριση  τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισµό των όρων διακήρυξης για την «Προµήθεια 

συστηµάτων υπογειοποίησης απορριµµάτων» και τον καθορισµό τρόπου εκτέλεσης και 

Στην αρχή η Επιτροπή κήρυξε την έναρξη του διαγωνισµού.  

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: 

Service Ecoclean ΠΑΝΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, Κύπρου 1, ∆ράµα ΤΚ 66100 

Ο ανωτέρω φάκελος αριθµείται από την Επιτροπή µε τον αριθµό (1) 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: 

Service Ecoclean ΠΑΝΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, Κύπρου 1, ∆ράµα ΤΚ 66100 

∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 7.1                   

ΝΑΙ 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου 7.2 ΝΑΙ 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 7.3 ΝΑΙ 

Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 7.4 ΝΑΙ 

Ασφαλιστικές ενηµερότητες 7.5 ΝΑΙ 

Φορολογική ενηµερότητα 7.6 ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 7.7 ΝΑΙ 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.8 ΝΑΙ 

Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.10 ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 7.11 ΝΑΙ 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 7.12 ΝΑΙ 

∆ήλωση για παράδοση σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας 7.13 ΝΑΙ 

∆ήλωση συµµόρφωσης ή απόκλισης 7.14 ΝΑΙ 

∆ήλωση για γνωστοποίηση εργοστασίου κατασκευής 7.15 ΝΑΙ 

∆ήλωση αποδοχής για την εκτέλεση της προµήθειας στον αναφερόµενο χρόνο 

παράδοσης  

7.16 περιπτ. α 

ΝΑΙ 

∆ήλωση ότι θα καλύψει το ∆ήµο µε ανταλλακτικά επί 10 έτη 7.16 περιπτ. β 

ΝΑΙ 

∆ήλωση ότι θα καλύψει το ∆ήµο µε την προσφερόµενη εγγύηση 7.16 περιπτ. γ ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9000 (όχι υποχρεωτικό) 7.17 ΝΑΙ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ο µοναδικός υποψήφιος, Service Ecoclean ΠΑΝΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ έχει όπως φαίνεται και στον 

παραπάνω πίνακα καταθέσει πλήρη δικαιολογητικά, σύµφωνα µε ότι προβλέπεται στη σχετική µε αριθµό 

πρωτοκόλλου 48770/01-10-2012 διακήρυξη του παρόντος διαγωνισµού, ιδίως δε το 7
ο
 άρθρο της, καθώς 

και τις νοµοθετικές διατάξεις που διέπουν τον παρόντα διαγωνισµό.  

 Ως προς τα τεχνικά στοιχεία, από την προσφορά του µοναδικού υποψηφίου προµηθευτή Service 

Ecoclean ΠΑΝΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ προκύπτει σαφώς ότι υπάρχει πλήρης συµφωνία µε τις Τεχνικές 
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προδιαγραφές της µε κωδικό Π100/2012 µελέτης του παρόντος διαγωνισµού προµήθειας συστηµάτων 

υπογειοποίησης απορριµµάτων. 

Συνεπώς  η προσφορά της εταιρίας Service Ecoclean ΠΑΝΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ είναι δεκτή για το προς 

προµήθεια είδος.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

 

         Η Οικονοµική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 

 

    Αποφασίζει   Οµόφωνα 

Εγκρίνει: 

1. Το πρακτικό δηµοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού που αφορά την «Προµήθεια 

συστηµάτων υπογειοποίησης απορριµµάτων».  

2. Την επανάληψη του διαγωνισµού χωρίς τροποποίηση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών 

προδιαγραφών που αφορά την «Προµήθεια συστηµάτων υπογειοποίησης απορριµµάτων», ως 

αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. 

 

 

 

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.  

               ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ  
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