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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 21989/18.05.2015 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                          17η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την  15.05.2015 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 15η Μαΐου 2015, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 20711/11.05.2015  πρόσκληση του 

Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα 

τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 11.05.2015. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.                  Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                       «    « 

4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ              «           « 

5. ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ     Αν. Μέλος της Ο.Ε 

6. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    «         « 

    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ   Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.     Μέλος της Ο.Ε  

3. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Δ.Σ.                    «            « 

4. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.           «   « 

5. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.           «    « 

ΑΠΟΦΑΣΗ –173– 

Ο κ. Κάβουρας Κωνσταντίνος ως Αντιπρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για 

συζήτηση το 2ο  θέμα  εκτός της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6, που αφορά την 

έγκριση εισηγητικών περί πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης που αφορούν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, 

για την υπηρεσία «Μεταφορές μελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουμένων σε αθλητικές δραστηριότητες και 

μελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 21795/15.05.2015 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας  του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

«Σας στέλνουμε τα πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης που αφορούν τον ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό για την υπηρεσία «Μεταφορές μελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουμένων σε αθλητικές 

δραστηριότητες και μελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» και παρακαλούμε για την 
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λήψη σχετικής απόφασης. 

A. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Στο Ίλιον, σήμερα 12-05-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στον δεύτερο όροφο του Δημαρχείου 
Ιλίου, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. Αριθ. 05/2015 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. 
Αριθ. 9297 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 17414/21-04-2015 διακήρυξης της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, για την υπηρεσία «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η., 
ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015.»  
  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Γιαννακά Σταυρούλα 

2. Τσομπάνη Πηνελόπη  

3. Μητρογιάννη Ιωάννα 

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 17414/21-04-2015 διακήρυξης της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, για την υπηρεσία «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η., 
ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω 
διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής : 
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και είχε 
λάβει ως αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 9297. Η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 06/05/2015 και η 
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών  είναι η 12/05/2015 και ώρα 10:00. 
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο 
σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του 
προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 9297 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός 
ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί 
εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τους 
παρακάτω προμηθευτές:   
 

 Προμηθευτής Ημ/νία & ώρα 

Υποβολής προσφοράς 

1 ΜΕΪΔΑΝΗΣ ΚΩΝ.ΧΡΗΣΤΟΣ 05/05/2015 19:09:26 

2 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. 

06/05/2015 12:33:22 

  
Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 
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περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν 
τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε 
ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία 
οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η 
πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν 
αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, άρθρο 13, αυτοί θα 
αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν 
λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος : 
 

 Προμηθευτής Α/Α  προσφοράς 

συστήματος 

1 ΜΕΪΔΑΝΗΣ ΚΩΝ.ΧΡΗΣΤΟΣ 9634 

2 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. 

9051 

 
 
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 
καθαρόγραψε και υπέγραψε σε δύο (3) αντίγραφα 

 

B. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Στο Ίλιον την 12η του μηνός Μαΐου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στο 

Δημαρχείο 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. Δ. 28/ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980 Επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την υπ΄αριθμ. 
05/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, της οποίας τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη είναι οι : 

 
1. Γιαννακά Σταυρούλα, τακτικό μέλος  
2. Τσομπάνη Πηνελόπη, τακτικό μέλος 
3. Μητρογιάννη Ιωάννα, τακτικό μέλος 
4. Μαμουνάκη Αρχοντούλα, αναπληρωματικό μέλος 
5. Αντωνοπούλου Κατερίνα, αναπληρωματικό μέλος 
6. Αναστασία Μαράτου, αναπληρωματικό μέλος 
 
Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε την αποσφράγιση του υποφάκελου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – 
Τεχνική προσφορά» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και συνέταξε το πρακτικό αποσφράγισης 
προχώρησε στην διαδικασία της αξιολόγησης των προσφορών. 
 
Έχοντας υπόψη 
 
α) Την υπ΄ αριθμ. 17414/21-04-2015 διακήρυξη για την υπηρεσία που αφορά τις «Μεταφορές 
μελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουμένων σε αθλητικές δραστηριότητες και μελών πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων, για το έτος 2015», περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε σε δύο ημερήσιες 
εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας, οι οποίες εκδίδονται στην Αθήνα, και σε μία από τις ειδικές 
εφημερίδες δημοσίευσης δημοπρασιών, στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και επίσης, σε δύο 
εβδομαδιαίες εφημερίδες της οικείας Περιφέρειας, ενώ αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Ιλίου www.ilion.gr,  
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β) την με αριθμ. Πρωτ. 6147/3532/28-01-2015 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (Αρ. πρωτ. Δήμου Ιλίου: 3078/23-1-2015) που αφορά την έγκριση μίσθωσης 
οχημάτων για τον Δήμο Ιλίου. 
γ) την υπ΄ αριθμ. 038/30-01-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου την έγκριση της διενέργειας 
της υπηρεσίας που αφορά τις «Μεταφορές μελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουμένων σε αθλητικές 
δραστηριότητες και μελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» 
δ) την υπ΄ αριθμ. 142/16-4-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των 
τροποποιημένων τεχνικών  προδιαγραφών της Κ.Μ.Π08/2015  και καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης 
και όρων διακήρυξης της παραπάνω υπηρεσίας, 
ε) την με κωδικό Π08/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας  του Δήμου 
Ίλιου, 
 
η επιτροπή ξεκίνησε την αξιολόγηση της προσφοράς του πρώτου διαγωνιζόμενου ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. 
ΜΕΪΔΑΝΗΣ, ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, Τ.Κ.: 32010 (Τηλ: 210 – 2621460, Fax: 210 – 
2691818) ο οποίος είχε καταχωρηθεί στο σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων και είχε 
πάρει τον μοναδικό α/α 9634/05/05/2015/19:09:26 μμ. 
          

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 6.1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου 6.2 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 6.3 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 6.4 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Ασφαλιστικές ενημερότητες 6.5 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Φορολογική ενημερότητα 6.6 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 6.7 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 6.8 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΪΔΑΝΗΣ 
(Α.Δ.Τ.: ΑΒ 993160) 

Ένορκη βεβαίωση 6.9 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 6.10 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης 6.11 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 6.12 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για την ιδιοκτησία 
τουλάχιστον 4 τουριστικών λεωφορείων 

6.13 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο  6.14 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 
    Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της προσφοράς του δεύτερου 
διαγωνιζόμενου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Μάρνης 32, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 32, (Τηλ: 
210 – 5240140, Fax: 210 – 5231855, email: bochoris@hol.gr) ο οποίος είχε καταχωρηθεί στο 
σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων και είχε πάρει τον μοναδικό α/α 9051/06/05/2015 
12:33:22 μμ. 
 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 6.1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου 6.2 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 6.3 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚE 

Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 6,4 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚAN 

Ασφαλιστικές ενημερότητες 6.5 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Φορολογική ενημερότητα 6.6 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 6.7 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 6.8 ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
(Α.Δ.Τ.: Φ 046364) 

Ένορκη βεβαίωση 6.9 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

mailto:bochoris@hol.gr
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Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 6.10 ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης 6.11 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 6.12 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για την ιδιοκτησία 
τουλάχιστον 4 τουριστικών λεωφορείων 

6.13 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο 6.14 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 
 Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, η Επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά του υποφάκελου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική 
προσφορά» των διαγωνιζόμενων και αποφασίζει για εκείνους που πρέπει να αποκλειστούν ή να 
προχωρήσουν στο  επόμενο στάδιο που είναι η ηλεκτρονική αποσφράγιση - αξιολόγηση του 
υποφάκελου  «Οικονομικές Προσφορές» όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 13 της 
υπ΄αριθμ.17414/21-4-2015 διακήρυξης. 
   

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

διαγωνισμού, αξιολογώντας τον υποφάκελο  «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 

διαπίστωσε ότι οι συμμετέχοντες στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΕΪΔΑΝΗΣ  & 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. υπέβαλλαν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και 

τεχνικών προσφορών σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και συνεχίζουν στο επόμενο στάδιο 

του διαγωνισμού.»    

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 

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

Ν. 3852/2010 

2. Εγκρίνει τα εισηγητικά περί πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης που αφορούν τον ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό, για την υπηρεσία «Μεταφορές μελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουμένων σε αθλητικές 

δραστηριότητες και μελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015», ως αναλυτικά 

ανωτέρω αναφέρονται. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Αντιπρόεδρος της  Ο.Ε.                                                  Τα Μέλη 

                               Κουμαραδιός Γ., Γαλούνης Δ.,  

Χαραλαμπόπουλος Ι., Βέργος Ι.,  

                              Γκόνης Χ. 

ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΑΔΑ: ΩΧΓΚΩΕΒ-Τ73
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