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Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 7984/11-02-2014 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    5η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής  

     ∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    την 07-02-2014 

Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 7η Φεβρουαρίου 2014, 

ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ., ύστερα από την υπ. αριθµ. 6158/03-02-2014 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 –048–  

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

5ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε το άρθρο 75 § 6 του Ν. 3852/2010, που αφορά την έγκριση 

πρακτικού δηµοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού για την υπηρεσία «Καθαρισµοί 

αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου Ιλίου 2014». 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθµ. 7230/07-02-2014 σχετικό έγγραφο της 

Οικονοµικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας το Πρακτικό ∆ηµοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού για την υπηρεσία 

«Καθαρισµοί αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου Ιλίου 2014», καθώς και το φάκελο της 

προµήθειας», που έχει ως κατωτέρω: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Στο Ίλιον σήµερα την 6η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 έως 

10:30 π.µ. στο ∆ηµαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48 - 50), η κατά το άρθρο 103 του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-
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2006 και το άρθρο 18 παρ. 2 του Π. ∆. 28/ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980 Επιτροπή, η οποία ορίστηκε µε την 

υπ΄αριθµ. 010/20-01-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, της οποίας τα τακτικά και 

αναπληρωµατικά µέλη είναι οι: 

1. Ζουµπουλίδης Γεώργιος, τακτικό µέλος  

2. Χαντζή Ελένη, τακτικό µέλος 

3. Σφέτσας Σεραφείµ, τακτικό µέλος 

4. Τσαµπάση Ελένη, αναπληρωµατικό µέλος 

5. Ζήση Χαρίκλεια, αναπληρωµατικό µέλος 

6. Μπάρδη Ευτέρπη, αναπληρωµατικό µέλος 

έχοντας υπόψη: 

α) Την υπ΄ αριθµ. 4077/24-1-2014 διακήρυξη για την υπηρεσία «Καθαρισµοί αθλητικών 

εγκαταστάσεων του ∆ήµου Ιλίου 2014», περίληψη της οποίας δηµοσιεύτηκε σε µία εφηµερίδα 

οικονοµική δηµοπρασιών & σε µία εβδοµαδιαία εφηµερίδα της οικείας Νοµαρχιακής  Αυτοδιοίκησης, 

ενώ αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ιλίου www.ilion.gr,  

β) την υπ΄ αριθµ. 445/19-12-2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την ανάθεση υπηρεσιών 

καθαριότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου Ιλίου  και 

γ) την υπ΄ αριθµ. 008/20-1-2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση πίστωσης, 

τεχνικών  προδιαγραφών και καθορισµό των όρων διακήρυξης & τρόπου εκτέλεσης της παραπάνω 

υπηρεσίας, 

δ) την µε κωδικό Π03/2013 µελέτη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ίλιου 

συνήλθε για την διενέργεια της ανωτέρω ∆ηµοπρασίας. 

Στην αρχή ο 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: 

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

εξωτερικό µέρος αυτού, φέρει το ονοµατεπώνυµο και την αντίστοιχη διεύθυνση  

ΑΦΟΙ ΜΠΑΪΜΑΚΑ Ο.Ε., Θάσου 10-12 , Ίλιον, τηλ. 2102691244 fax: 2102626233 

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. 

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

εξωτερικό µέρος αυτού, φέρει το ονοµατεπώνυµο και την αντίστοιχη διεύθυνση  

 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ε.Ε., Υψηλάντου 16, 

Περιστέρι   

email: fcs@hotmail.gr, τηλ. 210 – 5774.078 fax: 210 – 5774.078 
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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. 

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

εξωτερικό µέρος αυτού, φέρει το ονοµατεπώνυµο και την αντίστοιχη διεύθυνση 

“CLEAN ATTICA” - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΜΠΑΚΟΥΣΗΣ, ∆ηµοσθένους 23, Ίλιον,  

τηλ. 2105051831, fax: 210 – 5016.669  

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. 

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 

απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή των προσφορών µεταγενέστερα µε ποινή 

ακυρότητας του διαγωνισµού, ενώ επίσης κηρύσσεται η έναρξη της δηµόσιας αποσφράγισης των 

παραδοθέντων φακέλων κατά σειρά παραδόσεως και του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, 

ο οποίος έχει ως εξής: 

Πρώτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθµ. (1) φάκελος του ενδιαφεροµένου  

ΑΦΟΙ ΜΠΑΪΜΑΚΑ Ο.Ε. 

 

∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 5. 1 ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 5. 2 ΝΑΙ 

Ελλιπής (µόνο από το 

ΙΚΑ) 

 

 

Πιστοποιητικό αρµόδιας περί ενηµέρωσης ως προς τις 

ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµέρα διεξαγωγής του 

διαγωνισµού 

5. 3 

 

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής περί ενηµέρωσης ως προς τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµέρα διεξαγωγής του 

διαγωνισµού 

5. 4 ΝΑΙ 

Καταστατικό της επιχείρησης και τυχόν τροποποιήσεις 5. 5 ΝΑΙ 
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Υ.∆. µε την οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει αποκλεισθεί η 

συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των Ο.Τ.Α., ότι 

δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της 

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ότι ήταν συνεπείς στην 

εκπλήρωση τόσο των συµβατικών τους υποχρεώσεων, όσο και 

των υποχρεώσεων τους προς τις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα 

και ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική 

διαχείριση 

5. 6 ΝΑΙ 

Αναλυτικός πίνακας µε τον εξοπλισµό µε τον οποίο θα καλύψουν 

την καθαριότητα των χώρων 
5. 7 ΝΑΙ 

Κατάσταση φορέων (του ιδιωτικού ή του δηµοσίου τοµέα), όπου 

έχουν αναλάβει παρόµοιες εργασίες συνοδευόµενη από τις 

αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης (από τους φορείς του 

δηµοσίου τοµέα) 

5. 8 ΝΑΙ 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώσουν ότι 

έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης 
5.9 ΝΑΙ 

Υπεύθυνη δήλωση ότι καθ΄όλη την διάρκεια της σύµβασης θα 

έχουν στην διάθεσή τους τον εξοπλισµό και τους υπαλλήλους ή 

συνεργάτες που απαιτούνται για τον καθαρισµό των αθλητικών 

εγκαταστάσεων του δήµου. 

5.10 ΝΑΙ 

Εκπροσώπηση 9 ΑΒ596233 

 

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

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ε.Ε. 

∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 5. 1 ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 5. 2 ΝΑΙ 

Ελλιπής (µόνο από το 

ΙΚΑ) 

 

 

Πιστοποιητικό αρµόδιας περί ενηµέρωσης ως προς τις 

ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµέρα διεξαγωγής του 

διαγωνισµού 

5. 3 
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Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής περί ενηµέρωσης ως προς τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµέρα διεξαγωγής του 

διαγωνισµού 

5. 4 ΝΑΙ 

Καταστατικό της επιχείρησης και τυχόν τροποποιήσεις 5. 5 ΝΑΙ 

Υ.∆. µε την οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει αποκλεισθεί η 

συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των Ο.Τ.Α., ότι 

δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της 

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ότι ήταν συνεπείς στην 

εκπλήρωση τόσο των συµβατικών τους υποχρεώσεων, όσο και 

των υποχρεώσεων τους προς τις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα 

και ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική 

διαχείριση 

5. 6 ΝΑΙ 

Αναλυτικός πίνακας µε τον εξοπλισµό µε τον οποίο θα καλύψουν 

την καθαριότητα των χώρων 
5. 7 ΝΑΙ (χωρίς υπογραφή) 

Κατάσταση φορέων (του ιδιωτικού ή του δηµοσίου τοµέα), όπου 

έχουν αναλάβει παρόµοιες εργασίες συνοδευόµενη από τις 

αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης (από τους φορείς του 

δηµοσίου τοµέα) 

5. 8 

Ελλιπής  (όχι ακριβή 

αντίγραφα, όχι 

πρωτότυπα) 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώσουν ότι 

έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης 
5.9 ΝΑΙ 

Υπεύθυνη δήλωση ότι καθ΄όλη την διάρκεια της σύµβασης θα 

έχουν στην διάθεσή τους τον εξοπλισµό και τους υπαλλήλους ή 

συνεργάτες που απαιτούνται για τον καθαρισµό των αθλητικών 

εγκαταστάσεων του δήµου. 

5.10 ΝΑΙ 

Εκπροσώπηση 9 
Αντωνοπούλου Βασιλική 

ΑΚ 052323 

 

 

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

“CLEAN ATTICA” - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΜΠΑΚΟΥΣΗΣ 

 

∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 5. 1 ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 5. 2 ΝΑΙ 
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ΙΚΑ ΝΑΙ 

ΟΑΕΕ ΝΑΙ 

 

Πιστοποιητικό αρµόδιας περί ενηµέρωσης ως προς τις 

ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµέρα διεξαγωγής του 

διαγωνισµού 

5. 3 

 

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής περί ενηµέρωσης ως προς τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµέρα διεξαγωγής του 

διαγωνισµού 

5. 4 

ΝΑΙ 

Καταστατικό της επιχείρησης και τυχόν τροποποιήσεις 5. 5 ΝΑΙ 

Υ.∆. µε την οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει αποκλεισθεί η 

συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των Ο.Τ.Α., ότι 

δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της 

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ότι ήταν συνεπείς στην 

εκπλήρωση τόσο των συµβατικών τους υποχρεώσεων, όσο και 

των υποχρεώσεων τους προς τις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα 

και ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική 

διαχείριση 

5. 6 

ΝΑΙ 

Αναλυτικός πίνακας µε τον εξοπλισµό µε τον οποίο θα καλύψουν 

την καθαριότητα των χώρων 

5. 7 
ΝΑΙ 

Κατάσταση φορέων (του ιδιωτικού ή του δηµοσίου τοµέα), όπου 

έχουν αναλάβει παρόµοιες εργασίες συνοδευόµενη από τις 

αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης (από τους φορείς του 

δηµοσίου τοµέα) 

5. 8 

ΝΑΙ 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώσουν ότι 

έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης 

5.9 
ΝΑΙ 

Υπεύθυνη δήλωση ότι καθ΄όλη την διάρκεια της σύµβασης θα 

έχουν στην διάθεσή τους τον εξοπλισµό και τους υπαλλήλους ή 

συνεργάτες που απαιτούνται για τον καθαρισµό των αθλητικών 

εγκαταστάσεων του δήµου. 

5.10 

ΝΑΙ 

Εκπροσώπηση 9 Μπακούσης ∆ηµ. Του 

Κων/νου 

ΑΖ 624210 

 

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, η Επιτροπή διενέργειας του 

διαγωνισµού ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής των διαγωνιζόµενων και αποφασίζει για εκείνους 

που πρέπει να αποκλειστούν. 
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Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που αποκλείστηκαν, καθώς και τους 

λόγους του αποκλεισµού τους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφά τους µαζί µε τις 

σφραγισµένες προσφορές τους. 

Μετά από αυτό, ο Πρόεδρος της Επιτροπής αποσφραγίζει τους φακέλους των οικονοµικών 

προσφορών των διαγωνιζόµενων που δεν έχουν αποκλειστεί ως αυτό το σηµείο από το διαγωνισµό 

κατά τη σειρά µε την οποία δόθηκαν οι αντίστοιχοι κυρίως φάκελοι προσφορών στην Επιτροπή και 

ανακοινώνει µεγαλοφώνως την οικονοµική προσφορά τους, η οποία αναφέρεται στο έγγραφο της 

προσφοράς. Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι επωνυµίες των διαγωνιζόµενων, των οποίων 

ανοίχθηκαν οι οικονοµικές προσφορές, τα ποσά των προσφορών τους για το σύνολο της εργασίας 

(παρουσιάζονται αναλυτικά τα καθαρά ποσά, το αντίστοιχο Φ.Π.Α. 23% και τα µικτά ποσά) στις 

οικονοµικές προσφορές τους και οι όποιες σχετικές παρατηρήσεις της επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισµού.  

 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνολικά ποσά προσφορών (€) Παρατηρήσεις 

  

  

1. 
ΑΦΟΙ ΜΠΑΪΜΑΚΑ Ο.Ε. 

 
  

∆εν ανοίχτηκε η 

οικονοµική προσφορά 

λόγο αποκλεισµού κατά 

την διαδικασία ελέγχου 

των δικαιολογητικών 

  

  

2. 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

- ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ε.Ε. 

 

 

  

∆εν ανοίχτηκε η 

οικονοµική προσφορά 

λόγο αποκλεισµού κατά 

την διαδικασία ελέγχου 

των δικαιολογητικών 

Καθαρό ποσό 21.761,60 

Φ. Π. Α. 23 

% 
5.005,17 3. 

“CLEAN ATTICA” - 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. 

ΜΠΑΚΟΥΣΗΣ 

 Μικτό ποσό 26.766,77 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Σύµφωνα και µε όσα καταγράφηκαν  στους παραπάνω πίνακες, η Επιτροπή διενέργειας του 

διαγωνισµού, αξιολογώντας τις προσφορές των διαγωνιζόµενων σύµφωνα µε το 10ο άρθρο της 

διακήρυξης του παρόντος διαγωνισµού, διαπίστωσε τα εξής: 
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α) Η υποψήφια προµηθεύτρια εταιρεία µε την επωνυµία «“CLEAN ATTICA” - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Κ.ΜΠΑΚΟΥΣΗΣ»     υπέβαλλε πλήρη φάκελο δικαιολογητικών. 

β)  Η υποψήφια προµηθεύτρια εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ ΜΠΑΪΜΑΚΑ Ο.Ε.», όπως 

προκύπτει από το σχετικό φάκελο, κατέθεσε µόνο τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και όχι 

φωτοαντίγραφα αυτών, ενώ ρητά αναφέρεται στο 9ο άρθρο της σχετικής διακήρυξης «… Με ποινή 

να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα (ένα πρωτότυπο 

και ένα φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου) …». Επιπλέον, κατατέθηκε ασφαλιστική 

ενηµερότητα µόνο για το απασχολούµενο προσωπικό (ΙΚΑ) και όχι για τα µέλη της εταιρείας (π.χ 

ΟΑΕΕ), ενώ ρητά αναφέρεται στο 5ο άρθρο της σχετικής διακήρυξης «Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να 

υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά … 3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας 

αρχής περί ενηµέρωσης ως προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµέρα διεξαγωγής του 

διαγωνισµού…». 

γ) Η υποψήφια προµηθεύτρια εταιρεία µε την επωνυµία «ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ε.Ε.», όπως προκύπτει από το σχετικό φάκελο, κατέθεσε 

ασφαλιστική ενηµερότητα µόνο για το απασχολούµενο προσωπικό (ΙΚΑ) και όχι για τα µέλη της 

εταιρείας (π.χ ΟΑΕΕ), ενώ ρητά αναφέρεται στο 5ο άρθρο της σχετικής διακήρυξης «Οι 

ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά … 3. 

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής περί ενηµέρωσης ως προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις 

κατά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού…». Επιπλέον, κατατέθηκαν απλά φωτοαντίγραφα των 

πρωτοτύπων όσον αφορά τις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης παρόµοιων εργασιών, ενώ θα έπρεπε να 

κατατεθούν θεωρηµένες από δηµόσια αρχή ή απλά φωτοαντίγραφα συνοδευόµενα από σχετική 

υπεύθυνη δήλωση, όσον αφορά τους δηµόσιους φορείς και πρωτότυπα όσον αφορά τους ιδιωτικούς 

οργανισµούς όπως ρητά αναφέρεται στο 5ο  άρθρο της σχετικής διακήρυξης «Οι ενδιαφερόµενοι 

οφείλουν να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά … 8. Κατάσταση 

φορέων (του ιδιωτικού ή του δηµοσίου τοµέα), όπου έχουν αναλάβει παρόµοιες εργασίες 

συνοδευόµενη από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης (από τους φορείς του δηµοσίου 

τοµέα)… Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκοµίζονται πρωτότυπα ή σε θεωρηµένα 

αντίγραφα. Η µη προσκόµιση κάποιου από τα ανωτέρω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο 

αποκλεισµού του συµµετέχοντος …». 

Με βάση τα παραπάνω, αποφασίστηκε ο αποκλεισµός των υποψήφιων προµηθευτών «ΑΦΟΙ 

ΜΠΑΪΜΑΚΑ Ο.Ε.» και «ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ε.Ε.» από 

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

Τέλος εξετάστηκε η οικονοµική προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία «“CLEAN ATTICA” - 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ.ΜΠΑΚΟΥΣΗΣ» που δεν είχε αποκλειστεί ως εκείνο το στάδιο και διαπιστώθηκε ότι 

ήταν εντός του προϋπολογισµού, βάσει του ενδεικτικού προϋπολογισµού της σχετικής µε κωδικό 
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Π03/2013 µελέτης  Εποµένως, εισηγούµαστε, να ανατεθεί η υπηρεσία «Καθαρισµοί αθλητικών 

εγκαταστάσεων του ∆ήµου Ιλίου 2014» στην εταιρεία µε την επωνυµία «“CLEAN ATTICA” - 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ.ΜΠΑΚΟΥΣΗΣ» (Α.Φ.Μ.: 073935333) η οποία κατέθεσε οικονοµική προσφορά ποσού 

26.766,76 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% και σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σχετικής µε κωδικό Π03/2014 µελέτης.»  

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

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 «Καθαρισµοί 

αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου Ιλίου 2014» και αναθέτει στην εταιρεία  «“CLEAN 

ATTICA” - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ.ΜΠΑΚΟΥΣΗΣ» (Α.Φ.Μ.: 073935333) η οποία κατέθεσε 

οικονοµική προσφορά ποσού 26.766,76 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% και σύµφωνη µε 

τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής µε κωδικό Π03/2014 µελέτης. 

3. Εξουσιοδοτεί τον κο ∆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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