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Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 6134/03-02-2014 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    3η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής  

     ∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    την 30-01-2014 

Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 30η Ιανουαρίου 2014, 

ηµέρα Πέµπτη, ύστερα από την υπ. αριθµ. 2649/16-01-2014 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 24-01-2014 

        Η Οικονοµική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) µέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ   ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

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

2.  ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.            Μέλος   της Ο.Ε. 

3. ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.                «  « 

4. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ                     «  « 

5. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆.Σ.                     «  « 

6. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.                 Αν. Μέλος της Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ∆.Σ.    Μέλος   της Ο.Ε. 

2. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.                          «            « 

3. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ∆.Σ.                           «             « 

       
ΑΠΟΦΑΣΗ –020–  

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

6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας του έργου 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓ. Β2/13». 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθµ. 3900/23-01-2014 έγγραφο της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του ∆ήµου, προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη: 

• Την απόφαση 381/06-12-2012 (Α∆Α:Β4Μ9ΩΕΒ-ΑΑ3) της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 

αποφασίσθηκε η Κατάρτιση του Προσχεδίου του Προϋπολογισµού και του Ετήσιου 

Προγράµµατος ∆ράσης του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2013 και εισηγείται το θέµα στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο.   
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• Την απόφαση 356/13-12-2012 (Α∆Α:Β4ΜΕΩΕΒ-Λ∆Β) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία 

εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου για το έτος 2013. 

• Την απόφαση 384/13-12-2012 (Α∆Α:Β4ΜΕΩΕΒ-ΞΚΣ) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία 

εγκρίθηκε ο Προϋπολογισµός και το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης του ∆ήµου για το έτος 2013. 

• Την απόφαση 282/31-10-2013 (Α∆Α:ΒΛ1ΗΩΕΒ-6ΦΟ) της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 

εγκρίνεται η Κατάρτιση του σχεδίου του Προϋπολογισµού έτους 2014 και εισηγείται το θέµα στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

• Την απόφαση 344/07-11-2013 (Α∆Α:ΒΛ1ΙΩΕΒ-ΥΕΞ) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία 

εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου για το έτος 2014. 

• Την απόφαση 368/07-11-2013 (Α∆Α:ΒΛ1ΙΩΕΒ-9ΡΣ) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία 

εγκρίθηκε ο Προϋπολογισµός έτους 2014. 

• Την απόφαση 401/05-12-2013 (Α∆Α:ΒΛΓΒΩΕΒ-ΧΨ4) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία 

εγκρίθηκε η τροποποίηση του Τεχνικού Πρόγραµµα του ∆ήµου για το έτος 2014. 

• Την απόφαση 28/30-01-2014 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 

αναµόρφωση του Προϋπολογισµού έτους 2014. 

• Την απόφαση 30/30-01-2014 της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση 

πίστωσης έργων συνεχιζόµενων για το έτος 2014. 

• Το πρωτογενές αίτηµα το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε  Αριθµό ∆ιαδικτυακής 

Ανάρτησης Μητρώου Α∆ΑΜ: 13REQ001637520 2013-09-27. 

• Την απόφαση 332/17-10-2013 (Α∆Α:ΒΛ1ΠΩΕΒ-ΥΝΝ) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 

εγκρίθηκε η µελέτη και ο τρόπος εκτέλεσης του παραπάνω έργου.  

• Την απόφαση µε αριθµό 318/12-11-2013 (Α∆Α: ΒΛ11ΩΕΒ-2ΘΚ) της Οικονοµικής Επιτροπής, µε 

την οποία εγκρίθηκαν η ∆ιακήρυξη, οι όροι δηµοπράτησης και η πίστωση 50.000,00 € (πίστωση 

έτους 2013) σε βάρος του Κ.Α.  25.7336.0003 του προϋπολογισµού, για το έργο του θέµατος. 

• Η έγκριση του πρωτογενούς αιτήµατος έλαβε Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου Α∆ΑΜ: 

13REQ001733347  2013-11-22. 

• Την µε αρ. πρωτ. 62822/18-11-2013 Περίληψη ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας (Α∆Α: ΒΛ1ΗΩΕΒ-ΚΦΡ). 

• Το έγγραφο µε αριθµό 63237/19-11-2013 του ∆ήµου Ιλίου, µε το οποίο τοιχοκολλήθηκε η 

∆ιακήρυξη του έργου. 

• Το έγγραφο µε αριθµό πρωτ. 62834/18-11-2013 του ∆ήµου Ιλίου, µε το οποίο εστάλη για 

δηµοσίευση στον ελληνικό τύπο η περίληψη ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού. 

• Το Φ.Ε.Κ. (Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµόσιων Συµβάσεων) αρ. φύλλου 755/22-11-2013  στο οποίο 

δηµοσιεύθηκε η περίληψη ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού. 

• Η ∆ιακήρυξη του έργου καταχωρήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης 

Μητρώου Α∆ΑΜ: 13PROC001739127  2013-11-26. 
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• Το έγγραφο µε αριθµό πρωτ. 2804/10-12-2013 (67574/10-12-2013 ∆ήµου Ιλίου) της 

Πανελλήνιας Ένωσης ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΠΕ∆ΜΕ∆Ε), 

µε το οποίο ορίσθηκε εκπρόσωπός της για τη διαδικασία διεξαγωγής διαγωνισµού του έργου. 

• Το από 10-12-2013 Πρακτικό ∆ηµοπρασίας, σύµφωνα µε το οποίο στο διαγωνισµό προσήλθαν 

και κατέθεσαν τα δικαιολογητικά συµµετοχής τους και τις οικονοµικές προσφορές τρείς (03) 

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις. Εξετάστηκαν τα τυπικά δικαιολογητικά συµµετοχής τους, ανοίχτηκαν 

και ελέγχθηκαν οι οικονοµικές προσφορές τους. 

• Το από 11/12/2013 (µε αρ. πρωτοκ. ∆ήµου Ιλίου 68184/12-12-2013) έγγραφο της ALPHA BANK 

και το µε αρ. πρωτοκ. 90717/20-12-2013 (µε αρ. πρωτοκ. ∆ήµου Ιλίου 70254/24-12-2013) 

έγγραφο του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε, µε τα οποία βεβαιώνεται η γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών 

συµµετοχής που κατετέθησαν στη δηµοπρασία. 

• Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων αποφασίστηκε ότι στην 

περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού γίνονται δεκτές και οι τρεις (03) συµµετέχουσες 

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις.    

• Το µε αρ. πρωτοκ. 2097/15-01-2014 έγγραφο του ∆ήµου Ιλίου µε το οποίο τοιχοκολλήθηκε το 

Πρακτικό ∆ηµοπρασίας. 

• Το έγγραφο µε αριθ. πρωτοκ. 2098/15-01-2014 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε το οποίο 

ανακοινώθηκε σε όλες τις συµµετέχουσες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις (µέσω fax) η ολοκλήρωση 

του ελέγχου και η ανάρτηση του Πρακτικού του ∆ιαγωνισµού. 

• Το µε αρ. πρωτοκ. 3900/23-01-2014 έγγραφο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού προς της Οικονοµική 

Επιτροπή για την έγκριση του Πρακτικού της ∆ηµοπρασίας του έργου του θέµατος. 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

           Αποφασίζει   Οµόφωνα 

1. Κυρώνει το από 10-12-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 

για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓ. Β2/13». προϋπολογισµού  

100.000,00 Ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α). 

2. Αναθέτει, την εκτέλεση του υπόψη έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΟΧΑΝΕΣ ΑΪ∆ΙΝΙΑΝ 

του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ»  που προσέφερε µέση έκπτωση  12,00 %, ήτοι: 
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Άθροισµα δαπανών εργασιών κατά τη προσφορά  :     51.102,11 € 

Γ.Ε & Ο.Ε 18%  :    9.198,38 € 

Συνολική ∆απάνη Έργου κατά τη προσφορά  :     60.300,49 € 

Απρόβλεπτα 15%  :     9.045,07 € 

Σύνολο  :   69.345,56 € 

Αναθεώρηση :      2.199,15 € 

Σύνολο δαπάνης του έργου κατά τη προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) :   71.544,71€ 

Φ.Π.Α. 23% :    16.455,28 € 

Σύνολο δαπάνης του έργου κατά τη προσφορά (µε Φ.Π.Α.) : 87.999,99€ 

 

 

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., Γκιώνης Ι.,  
            Κουµαραδιός Γ., Αλεβίζου Α.    
            Αλεξόπουλος Β., Βέργος Ι.,  

 
                 ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ    
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