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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    6η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής  

     ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    την 13-02-2014 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ∆ημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 13η Φεβρουαρίου 2014, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.15, ύστερα από την υπ. αριθμ. 7404/07-02-2014 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 07-02-2014 

        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. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ                     «  « 

5. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆.Σ.                     «  « 

6. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ∆.Σ.       «             « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.                          Μέλος   της Ο.Ε. 

2. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ∆.Σ.                           «             « 

       
ΑΠΟΦΑΣΗ –068–  

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

11ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6, που αφορά την έγκριση πρακτικού 

δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ηχητική κάλυψη 

εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του ∆ήμου». 

 Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 8662/13-02-2014 σχετικό έγγραφο της 

Οικονομικής Υπηρεσίας  του ∆ήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

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

υπηρεσία «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του ∆ήμου», καθώς και το φάκελο της 

προμήθειας, που έχει ως κατωτέρω: 

Α. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Στο Ίλιον σήμερα την 11η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη 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-

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 
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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. 6658/5-2-2014 διακήρυξη για την «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων του ∆ήμου Ιλίου», 

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. 052/30-1-2014 Απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση πίστωσης, 

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

υπηρεσίας, 

γ) την με κωδικό Π06/2014 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  

ΜΙΚΡΟ – STUDIO – ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ - ΣΜΠΟΥΝΙΑ, Θεοδοσίου 10, Ίλιον, τηλ. 210 – 

2626.945 fax: 210 – 2690.944 

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  

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Φιλικών 86 & Βαμβα, Περιστέρι, Τ.Κ: 121 31, τηλ. 210 – 2580.806 

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 

“DISC & SOUND” – ∆ΙΚΑΙΟΣ Β. ΣΙΜΑΚΟΣ, Ιδομενέως 43, Ίλιον, τηλ. -  fax: 210 – 2692.170 
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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 (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  

ΜΙΚΡΟ – STUDIO – ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ – ΣΜΠΟΥΝΙΑ 

∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 5.1 ΝΑΙ 

Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 5.2 ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 5.3 ΝΑΙ 

Απόδειξη εμπειρίας  5.4 ΝΑΙ 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 5.5 ΣΜΠΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(Α∆Τ: Π337960) 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 5.6 ΝΑΙ 

 

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

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 5.1 ΝΑΙ (Ελλιπής)

Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 5.2 ΝΑΙ (Ελλιπής)

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 5.3 ∆ΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ

Απόδειξη εμπειρίας  5.4 ∆ΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ

Βεβαίωση εκπροσώπησης 5.5 Ο Ι∆ΙΟΣ 

(Α∆Τ: ΑΙ 782170) 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 5.6 ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

 

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

“DISC & SOUND” – ∆ΙΚΑΙΟΣ Β. ΣΙΜΑΚΟΣ 

∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις
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Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  5.1 ΝΑΙ

Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986  5.2 ΝΑΙ (Ελλιπής)

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 5.3 ΝΑΙ

Απόδειξη εμπειρίας  5.4 ∆ΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ

Βεβαίωση εκπροσώπησης 5.5 Ο Ι∆ΙΟΣ 

(Α∆Τ: ΑΒ 332468) 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 5.6 ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

 

 

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. 

  

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. 

ΜΙΚΡΟ – STUDIO – ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ 

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ – ΣΜΠΟΥΝΙΑ 

 

Καθαρό ποσό 27.740,00  

Φ. Π. Α. 23 % 6.380,20 

Μικτό ποσό 34.120,20 

2. 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 

∆εν ανοίχτηκε η 

οικονομική προσφορά   
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λόγο αποκλεισμού κατά 

την διαδικασία ελέγχου 

των δικαιολογητικών 

3. 

“DISC & SOUND” – ∆ΙΚΑΙΟΣ Β. 

ΣΙΜΑΚΟΣ 

 

∆εν ανοίχτηκε η 

οικονομική προσφορά 

λόγο αποκλεισμού κατά 

την διαδικασία ελέγχου 

των δικαιολογητικών 

  

  

 

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: 

α) Η υποψήφια προμηθεύτρια εταιρεία με την επωνυμία «“ΜΙΚΡΟ – STUDIO – ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ 

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ – ΣΜΠΟΥΝΙΑ» υπέβαλλε πλήρη φάκελο δικαιολογητικών. 

β) Ο υποψήφιος προμηθευτής «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ», όπως προκύπτει από το σχετικό 

φάκελο, δεν κατέθεσε το Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου και τις βεβαιώσεις – δηλώσεις καλής 

εκτέλεσης αντίστοιχων υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης εκδηλώσεων παρά μόνο υπεύθυνη δήλωση ότι έχει 

αιτηθεί την έκδοση τους και θα τις προσκομίσει στο μέλλον, ενώ ρητά αναφέρεται στο 5ο άρθρο της 

σχετικής διακήρυξης «…Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την 

προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά (η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου 

αυτού αυτοδικαίως επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς) : … 5.3 Πιστοποιητικό του 

οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους 

ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή,  που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι 

(6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 5.4 Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει 

τεκμηριωμένα αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία στην υλοποίηση αντίστοιχων 

υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης εκδηλώσεων. Αντίστοιχη υπηρεσία ορίζεται η υπηρεσία που αφορά σε 

όμοιο ή ισοδύναμο, από πλευράς απαιτήσεων υλοποίησης φυσικό αντικείμενο, με το προκηρυσσόμενο, 

σε όρους εφαρμοσθέντων τεχνολογιών, οικονομικού μεγέθους, μεθοδολογιών και απαιτήσεων σε 

εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό. Ως στοιχεία τεκμηρίωσης θεωρούνται: 

εάν ο Πελάτης είναι ∆ημόσιος Φορέας υποβάλλεται πιστοποιητικό ή οριστικό πρωτόκολλο  παραλαβής ή 

βεβαίωση καλής εκτέλεσης που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την  αρμόδια ∆ημόσια 

Αρχή και όχι η σχετική Σύμβαση 

εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη 

Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, 

και όχι η σχετική Σύμβαση.…».  
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Επιπλέον, στην εγγυητική επιστολή που κατατέθηκε δεν αναγραφόταν ο αριθμός πρωτοκόλλου της 

σχετικής διακήρυξης και στην υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 5.2. δεν γίνεται αναφορά για το 2ο και 6ο 

εδάφιο « … 2. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύμβασης, θα προσκομίσει για τη σύναψή 

της εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας 

Αρχής τα επιμέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης όπως αυτά περιγράφονται στο 6ο άρθρο της 

παρούσης. … 6. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης, των 

τεχνικών προδιαγραφών και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων των οποίων έλαβε 

γνώση και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ότι δεν αποδέχεται έναν ή περισσότερους όρους, 

τους οποίους και θα αναφέρει» 

γ) Η υποψήφια προμηθεύτρια εταιρεία με την επωνυμία «“DISC & SOUND” – ∆ΙΚΑΙΟΣ Β. ΣΙΜΑΚΟΣ», 

όπως προκύπτει από το σχετικό φάκελο, δεν κατέθεσε τις βεβαιώσεις – δηλώσεις καλής εκτέλεσης 

αντίστοιχων υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης εκδηλώσεων παρά μόνο δικά της τιμολόγια παροχής 

υπηρεσιών, ενώ ρητά αναφέρεται στο 5ο άρθρο της σχετικής διακήρυξης «…Οι δικαιούμενοι συμμετοχής 

στον διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά (η μη τήρηση 

οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως επιφέρει ποινή αποκλεισμού της 

αντίστοιχης προσφοράς) : ... 5.4 Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένα 

αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία στην υλοποίηση αντίστοιχων υπηρεσιών 

ηχητικής κάλυψης εκδηλώσεων. Αντίστοιχη υπηρεσία ορίζεται η υπηρεσία που αφορά σε όμοιο ή 

ισοδύναμο, από πλευράς απαιτήσεων υλοποίησης φυσικό αντικείμενο, με το προκηρυσσόμενο, σε όρους 

εφαρμοσθέντων τεχνολογιών, οικονομικού μεγέθους, μεθοδολογιών και απαιτήσεων σε εξοπλισμό και 

ανθρώπινο δυναμικό. Ως στοιχεία τεκμηρίωσης θεωρούνται: 

εάν ο Πελάτης είναι ∆ημόσιος Φορέας υποβάλλεται πιστοποιητικό ή οριστικό πρωτόκολλο  παραλαβής ή 

βεβαίωση καλής εκτέλεσης που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την  αρμόδια ∆ημόσια 

Αρχή και όχι η σχετική Σύμβαση 

εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη 

Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, 

και όχι η σχετική Σύμβαση.…».  

Επιπλέον, στην εγγυητική επιστολή που κατατέθηκε δεν αναγραφόταν ο αριθμός πρωτοκόλλου της 

σχετικής διακήρυξης και στην υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 5.2. δεν γίνεται αναφορά για το 2ο και 6ο 

εδάφιο « … 2. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύμβασης, θα προσκομίσει για τη σύναψή 

της εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας 

Αρχής τα επιμέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης όπως αυτά περιγράφονται στο 6ο άρθρο της 

παρούσης. … 6. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης, των 

τεχνικών προδιαγραφών και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων των οποίων έλαβε 

γνώση και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ότι δεν αποδέχεται έναν ή περισσότερους όρους, 

τους οποίους και θα αναφέρει» 
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 Με βάση τα παραπάνω, αποφασίστηκε ο αποκλεισμός των υποψήφιων προμηθευτών 

«ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ» και ««“DISC & SOUND” – ∆ΙΚΑΙΟΣ Β. ΣΙΜΑΚΟΣ» από το επόμενο 

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

Τέλος εξετάστηκε η οικονομική προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «“ΜΙΚΡΟ – STUDIO” – 

ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ – ΣΜΠΟΥΝΙΑ» που δεν είχε αποκλειστεί ως εκείνο το στάδιο και 

διαπιστώθηκε ότι ήταν εντός του προϋπολογισμού, βάσει του ενδεικτικού προϋπολογισμού της σχετικής 

με κωδικό Π06/2014 μελέτης. 

 Επομένως, εισηγούμαστε, να ανατεθεί η υπηρεσία για την «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων του 

∆ήμου Ιλίου» στην εταιρεία με την επωνυμία «“ΜΙΚΡΟ – STUDIO” – ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ – 

ΣΜΠΟΥΝΙΑ» (Α.Φ.Μ.: 041783657) η οποία κατέθεσε οικονομική προσφορά ποσού 34.120,20 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής με κωδικό 

Π03/2014 μελέτης, αφού προηγουμένως καταθέσει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, βάσει του 6ου άρθρου της σχετικής διακήρυξης, τα 

ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

2. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει 

στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά  

την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισμού. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισμού. 

Β. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Στο Ίλιον σήμερα την 13η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

10:00 π.μ.στο ∆ημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48 - 50), η κατά το άρθρο 103 του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 

Α’/8-6-2006 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 
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6. Μπάρδη Ευτέρπη, αναπληρωματικό μέλος 

έχοντας υπόψη: 

α) Την υπ΄ αριθμ. 6658/5-2-2014 διακήρυξη για την «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων του ∆ήμου 

Ιλίου», 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. 052/30-1-2014 Απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση πίστωσης, 

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

παραπάνω υπηρεσίας, 

γ) την με κωδικό Π06/2014 μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας του ∆ήμου Ίλιου, 

δ) Το από 11/02/2014 Πρακτικό ∆ημοπρασίας της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης, το οποίο 

κοινοποιήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες στον σχετικό διαγωνισμό την 13/02/2013, 

ε) το με αρ. πρωτ. 8677/13-02-2014 με το οποίο καλείται ο υποψήφιος ανάδοχος ο οποίος 

κατέθεσε την οικονομικότερη προσφορά, να καταθέσει τα επιμέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

όπως αυτά περιγράφονται στο 6ο άρθρο της σχετικής διακήρυξης, 

συνήλθε για να ελέγξει τα επιμέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

 

 Τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΙΚΡΟ – STUDIO – 

ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ – ΣΜΠΟΥΝΙΑ» αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις

∆ήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 6.1 ΝΑΙ

Ασφαλιστικές ενημερότητες 6.2 ΝΑΙ (ΙΚΑ –

Ο.Α.Ε.Ε.) 

Φορολογική ενημερότητα 6.3 ΝΑΙ

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης 6.4 ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

 Σύμφωνα και με όσα καταγράφηκαν  στον παραπάνω πίνακα, η Επιτροπή διενέργειας του 

διαγωνισμού, ελέγχοντας τα επιμέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης όπως αυτά περιγράφονται 

στο 6ο άρθρο της σχετικής διακήρυξης, διαπίστωσε την ορθότητα τους και εισηγούμαστε, να 

ανατεθεί η υπηρεσία για την «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων του ∆ήμου Ιλίου» στην εταιρεία με 

την επωνυμία «“ΜΙΚΡΟ – STUDIO” – ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ – ΣΜΠΟΥΝΙΑ» (Α.Φ.Μ.: 

041783657) η οποία κατέθεσε οικονομική προσφορά ποσού 34.120,20 € συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 23% και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής με κωδικό Π03/2014 μελέτης. 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
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         Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη 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 το πρακτικό δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την υπηρεσία 

«Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του ∆ήμου και αναθέτει στην εταιρεία με την 

επωνυμία ««“ΜΙΚΡΟ – STUDIO” – ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ – ΣΜΠΟΥΝΙΑ» (Α.Φ.Μ.: 

041783657) η οποία κατέθεσε την οικονομικότερη προσφορά συνολικού ποσού 34.120,20 € 

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 Δήμαρχος ως Πρόεδρος της   Ο.Ε.                                       Τα Μέλη 
           Κανελλόπουλος Γ., Γκιώνης Ι.,  
            Κουμαραδιός Γ., Αλεβίζου Α.    
            Αλεξόπουλος Β., Πετρόπουλος Χ.  

 
                 ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ    


