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Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 7213/07-02-2014 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    4η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονοµικής Επιτροπής  

   ∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    την 04-02-2014 

Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 4η Φεβρουαρίου 2014, 

ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ., ύστερα από την υπ. αριθµ. 6090/03-02-2014 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 03-02-2014 

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

5. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ∆.Σ.   «  « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

2. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ                     «  « 

3. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆.Σ.                     «  « 

4. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.                          «            « 

5. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ∆.Σ.                           «             « 

      ΑΠΟΦΑΣΗ –032–  
Ο ∆ήµαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονοµική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε το άρθρο 75 § 6, που αφορά την έγκριση πρακτικού 

δηµοπρασίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ∆ΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΜΙΚΡΕΣ 

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ∆ΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ 

ΕΡΓ. Γ1/13». 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθµ. 5058/29-01-2014 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 
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∆ηµοτικό Συµβούλιο.    

• 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: 13REQ001675258  2013-10-21. 

• Την απόφαση 354/07-11-2013 (Α∆Α: ΒΛ1ΗΩΕΒ-Ν7Σ) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 

εγκρίθηκε η µελέτη και ο τρόπος εκτέλεσης του παραπάνω έργου.  

• Την απόφαση µε αριθµό 340/25-11-2013 (Α∆Α: ΒΛ0ΝΩΕΒ-ΝΕΩ) της Οικονοµικής Επιτροπής, µε 

την οποία εγκρίθηκαν η ∆ιακήρυξη, οι όροι δηµοπράτησης και η πίστωση 30.000,00 € (πίστωση 

έτους 2013) σε βάρος του Κ.Α. 25.7336.0004 του προϋπολογισµού, για το έργο του θέµατος. 

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

Α∆ΑΜ: 13REQ001765734  2013-12-06. 

• Την µε αρ. πρωτοκ. 65848/02-12-2013 Περίληψη ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας (Α∆Α: ΒΛ0ΝΩΕΒ-

ΑΙΩ). 

• Το µε αρ. πρωτοκ.  66273/04-12-2013 έγγραφο του ∆ήµου Ιλίου, µε το οποίο τοιχοκολλήθηκε η 

∆ιακήρυξη του έργου. 

• Το µε αρ. πρωτοκ. 65851/02-12-2013 έγγραφο 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 795/06-12-2013  στο οποίο 

δηµοσιεύθηκε η περίληψη ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού. 
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• Η ∆ιακήρυξη του έργου καταχωρήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης 

Μητρώου Α∆ΑΜ: 13PROC001768632  2013-12-09. 

• Το µε αρ. πρωτοκ. 2920/24-12-2013 (70309/24-12-2013 ∆ήµου Ιλίου) έγγραφο 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 24-12-2013 Πρακτικό ∆ηµοπρασίας, σύµφωνα µε το οποίο στο διαγωνισµό προσήλθαν 

και κατέθεσαν τα δικαιολογητικά συµµετοχής τους και τις οικονοµικές προσφορές εννέα (09) 

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις. Εξετάστηκαν τα τυπικά δικαιολογητικά συµµετοχής τους, ανοίχτηκαν 

και ελέγχθηκαν οι οικονοµικές προσφορές τους. 

• Τα µε αρ. πρωτοκ. 691/08-01-2014, 692/ 08-01-2014 και 693 /08-01-2014 έγγραφα προς το 

ΕΤΑΑ / ΤΣΜΕ∆Ε Αθηνών, την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ και την ALPHA BANK 

αντίστοιχα, που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής όλων των 

διαγωνιζοµένων προκειµένου να ελεγχθεί η εγκυρότητά τους. 

• Την από 09-01-2014 (µε αρ. πρωτοκ. ∆ήµου Ιλίου 2019/14-01-2014) απάντηση της ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, την από 17-01-2014 (µε αρ. πρωτοκ. ∆ήµου Ιλίου 2899/17-01-

2014) απάντηση του ΕΤΑΑ /ΤΣΜΕ∆Ε Αθηνών και την από 08-01-2014 (µε αρ. πρωτοκ. ∆ήµου 

Ιλίου 3254/21-01-2014) απάντηση της ALPHA BANK, µε τις οποίες 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 εννέα (09) συµµετέχουσες 

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις.    

• Το µε αρ. πρωτοκ. 3619/22-01-2014 έγγραφο του ∆ήµου Ιλίου µε το οποίο τοιχοκολλήθηκε το 

Πρακτικό ∆ηµοπρασίας. 

• Το µε αρ. πρωτοκ. 3612/22-01-2014 έγγραφο 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. 5058/29-01-2014 έγγραφο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού προς της Οικονοµική 

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

• Τα µε αρ. πρωτοκ. 5679/31-01-2014 και 6098/03-02-2014 έγγραφα µε τα οποία οι 

διαγωνιζόµενοι, οι οικονοµικές προσφορές των οποίων ταυτίζονται απόλυτα, ενηµερώθηκαν για 

τη διενέργεια των απαραίτητων για τη διαµόρφωση της οριστικής σειράς κατάταξης δηµοσίων 

κληρώσεων.  

προτείνει τη λήψη σχετικής απόφασης 
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           Αποφασίζει   Οµόφωνα 

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

Ν. 3852/2010 

2. Κυρώνει το από 24-12-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 

για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

Υ∆ΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

Υ∆ΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΕΡΓ. Γ1/13», προϋπολογισµού 99.999,00 € µε 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α., που χρηµατοδοτείται από ΣΑΤΑ ∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ. 

3. ∆ιενεργεί, σύµφωνα µε ότι προβλέπεται στο (α) εδάφιο της 2ης παραγράφου του 4ου άρθρου της 

διακήρυξης της δηµοπρασίας για το έργο του θέµατος, δηµόσιες κληρώσεις για τις ακόλουθες 

εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οικονοµικές προσφορές των οποίων ταυτίζονται απόλυτα: 

 

Α/Α Εργοληπτική Επιχείρηση Ποσοστό 

έκπτωσης 

(%) 

Τελική 

∆απάνη 

Σ.∆.Ε. 

ΖΕΡΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ 46,00 35.827,82 
2 

3 ΘΩΜΑΣ ΛΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. µε δ.τ.  

« ΖΗΝΩΡ Ε.Τ.Ε. » 
46,00 35.827,82 

 

 

Με βάση τα αποτελέσµατα των αντίστοιχων κληρώσεων, η οριστική σειρά κατάταξης των 

διαγωνιζόµενων για το έργο του θέµατος διαµορφώνεται ως εξής : 

 

Α/Α Εργοληπτική Επιχείρηση Ποσοστό 

έκπτωσης 

(%) 

Τελική 

∆απάνη 

Σ.∆.Ε. 

1 ΟΧΑΝΕΣ ΑΪ∆ΙΝΙΑΝ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 48,00 34.500,86 

2 
ΘΩΜΑΣ ΛΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. µε δ.τ.  

« ΖΗΝΩΡ Ε.Τ.Ε. » 
46,00 35.827,82 

3 ΖΕΡΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ 46,00 35.827,82 

4 ΜΟΥΡΓΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 44,00 37.154,78 

ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ ΑΝΑΝΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 43,00 37.818,26 4 

6 ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 43,00 37.818,26 
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5 ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ ΑΝΑΝΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 43,00 37.818,26 

6 ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 43,00 37.818,26 

7 
ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. µε δ.τ. «∆ΕΚΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» 
42,00 38.481,74 

8 ΚΙΟΥΤΟΥΚΤΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ 39,00 40.472,17 

9 
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. µε δ.τ.  

« ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. » 
31,00 45.780,00 

 

4. Αναθέτει, την εκτέλεση του υπόψη έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΟΧΑΝΕΣ 

ΑΪ∆ΙΝΙΑΝ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ» που προσέφερε έκπτωση 48,00 %, ήτοι: 

 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ – Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ∆ΙΚΤΥΑ, ΜΕΤΑΛ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
29.238,02 € 

Άθροισµα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά (Σπ) 29.238,02 € 

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 5.262,84 € 

Συνολική δαπάνη έργου (Σ.∆.Ε.) 34.500,86 € 

Απρόβλεπτα 15% (Σ.∆.Ε.) 5.175,13 € 

Αναθεώρηση 2.600,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.) 42.275,99 € 

Φ.Π.Α. 23% 9.723,48 € 

ΤΕΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ (µε το Φ.Π.Α.) 51.999,47 € 

 

5. 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., , Βέργος Ι.,  
  Βοµπιράκη Ν. 

 
                 ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ    
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