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Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 39469/01-09-2015 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                             34η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής  

∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 31-08-2015 

Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 31η Αυγούστου 

2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 20.00 µ.µ., ύστερα από την υπ. αριθµ. 38886/27.08.2015 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 27.08.2015 

        Η Οικονοµική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) µέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ    ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 

2. ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.  Μέλος της Ο.Ε. 

3.  ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ∆.Σ.     «    « 

4.  ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ∆.Σ.      «    « 

5.  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.    «    « 

6.  ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.      «    « 

7.  ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆.Σ.                     «         « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ∆.Σ    Μέλος της Ο.Ε 

ΑΠΟΦΑΣΗ –321– 

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

6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση εισηγητικών της αρµόδιας επιτροπής 

αξιολόγησης που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισµού για την «Προµήθεια και εγκατάσταση 

πυρανίχνευσης σε κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου». 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθµ. 39135/28.08.2015 σχετικό έγγραφο της 

Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

Σας στέλνουµε τα εισηγητικά κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού για την 

«Προµήθεια και εγκατάσταση πυρανίχνευσης σε κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου», 

καθώς και το φάκελο της προµήθειας, που έχουν ως κατωτέρω: 

Α. «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 
Στο Ίλιον την 11 του µηνός Ιουνίου του έτους 2015, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 11:00 έως 11:30 

π.µ. στο ∆ηµαρχείο Ιλίου Κάλχου 48 – 50 η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού (παραλαβής, 

αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών) για τις προµήθειες του ∆ήµου Ιλίου συµφωνα µε το 46ο 

άρθρο της Υπουργικής Απόφασης 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών 

ΑΔΑ: ΩΡΑ1ΩΕΒ-3ΡΩ



 2 

Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)», το 26ο άρθρο του Ν. 4024/2011 και τη µε 

αριθµό 005/16-1-2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, αποτελείται από τους : 

α.  ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η ΑΝ∆ΡΕΑ  
β.  ΓΕΡΑΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
γ. ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
έχοντας υπόψη : 
α) Την υπ΄ αριθµ. 24763/29-05-2015 διακήρυξη για την «Προµήθεια και εγκατάσταση 
πυρανίχνευσης σε κλειστές εγκαταστάσεις του ∆ήµου», περίληψη της οποίας δηµοσιεύτηκε σε 
µία εφηµερίδα οικονοµική - δηµοπρασιών, ενώ αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ιλίου 
www.ilion.gr,  
β) την υπ΄ αριθµ. 196/23112/22-05-2015 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση 
πίστωσης, τεχνικών  προδιαγραφών και καθορισµό των όρων διακήρυξης  
γ) την µε κωδικό Π49/2015 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ίλιου, 
δ) την υπ. αρ.341/25-05-2015 απόφαση του κ. ∆ηµάρχου για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού,  
συνήλθε για την διενέργεια της ανωτέρω ∆ηµοπρασίας. 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 : 
 
FLAME CONTROL ΜΟΝ. ΙΚΕ Π. Ιωακείµ 7 & Μ. Ασίας Ν. Ερυθραία 14671  µε  αρ. πρ. 27136/10-6-
15 info@flamecontrol.gr 
 
Ο ανωτέρω φάκελος µετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της αυτοπρόσωπου 
προσελεύσεως του ενδιαφεροµένου αριθµείται 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 : 

ΜΑΡΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Ε∆Ε Αφροδίτης 11 Αγ. Βαρβάρα 12351, µε 
εκπρόσωπο τον ίδιο  µε  Α.∆.Τ. Ρ 503492   
Ο ανωτέρω φάκελος µετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της αυτοπρόσωπου 
προσελεύσεως του ενδιαφεροµένου αριθµείται 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 : 

ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ Λ. Ιωνίας 155 Αθήνα 10445, µε εκπρόσωπο τον κ. Μαναγούδη 
Γεώργιο µε  Α.∆.Τ. Τα 076816 info@iconstruction.gr 

Ο ανωτέρω φάκελος µετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της 
αυτοπρόσωπου προσελεύσεως του ενδιαφεροµένου αριθµείται µε τον αριθµό (3) και µονογράφεται 
από όλα τα µέλη της Επιτροπής. 

Τέταρτος  προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο 
εξωτερικό µέρος αυτού, φέρει το ονοµατεπώνυµο και την αντίστοιχη διεύθυνση : 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΙΧ. ΖΟΥΡΝΤΟΣ ΠΤΥΧ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ, Θράκης 65 
Βριλήσσια 15235 info@t-e.gr 
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Ο ανωτέρω φάκελος µετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της 
αυτοπρόσωπου προσελεύσεως του ενδιαφεροµένου αριθµείται µε τον αριθµό (4) και µονογράφεται 
από όλα τα µέλη της Επιτροπής. 

Πέµπτος  προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο 
εξωτερικό µέρος αυτού, φέρει το ονοµατεπώνυµο και την αντίστοιχη διεύθυνση : 

MELECCON ΤΕΧΝΙΚΗ Γ. ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, Ωραιοπούλου 60 Ηράκλειο Αττικής  
µε εκπρόσωπο τον κ. Γαραντζιώτη Γεώργιο µε Α∆Τ ΑΗ 082548 info@meleccon.gr 

Ο ανωτέρω φάκελος µετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της 
αυτοπρόσωπου προσελεύσεως του ενδιαφεροµένου αριθµείται µε τον αριθµό (5) και µονογράφεται 
από όλα τα µέλη της Επιτροπής. 

Έκτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο 
εξωτερικό µέρος αυτού, φέρει το ονοµατεπώνυµο και την αντίστοιχη διεύθυνση : 

ΠΕΤΡΟΣ Ν. ΣΤΑΘΑΣ Ε∆Ε, Πατησίων 351 Αθήνα 11144  µε εκπρόσωπο την κα Τουλούπη 
Φλώρα µε Α∆Τ Τ 564724 stathas@yahoo.com 

Ο ανωτέρω φάκελος µετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της 
αυτοπρόσωπου προσελεύσεως του ενδιαφεροµένου αριθµείται µε τον αριθµό (6) και µονογράφεται 
από όλα τα µέλη της Επιτροπής. 

Έβδοµος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο 
εξωτερικό µέρος αυτού, φέρει το ονοµατεπώνυµο και την αντίστοιχη διεύθυνση : 

ΟΧΑΝΕΣ ΑΛ. ΑΙ∆ΙΝΙΑΝ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Σαρανταπόρου 13 – Μέγαρα 101741.  
Ο ανωτέρω φάκελος µετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της 

αυτοπρόσωπου προσελεύσεως του ενδιαφεροµένου αριθµείται µε τον αριθµό (7) 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 της προσφοράς FLAME CONTROL ΜΟΝ. 
ΙΚΕ 
∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 7.1 Κατατέθηκε 
∆ήλωση του Ν. 1599/1986, για ασφαλιστικούς φορείς 7.2  Κατατέθηκε 
Ασφαλιστική ενηµερότητα 7.3 Κατατέθηκε 
Φορολογική ενηµερότητα  7.4 Κατατέθηκε 
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 7.5 Κατατέθηκε 
Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.6 ∆εν απαιτείται 
Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.8 Κατατέθηκε 
Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 7.9 Κατατέθηκε 
∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής των όρων διακήρυξης  7.10 Κατατέθηκε 
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∆εύτερος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθµ. (2) φάκελος της προσφοράς ΜΑΡΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Ε∆Ε 

 
∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 7.1 Κατατέθηκε 
∆ήλωση του Ν. 1599/1986, για ασφαλιστικούς φορείς 7.2  Κατατέθηκε 
Ασφαλιστική ενηµερότητα 7.3 Κατατέθηκε 
Φορολογική ενηµερότητα  7.4 Κατατέθηκε 
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 7.5 Κατατέθηκε 
Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.6 ∆εν απαιτείται 
Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.8 Ατοµική 

επιχείρηση 
Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 7.9 Ατοµική 

επιχείρηση 
∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής των όρων διακήρυξης  7.10 Κατατέθηκε 

 
Τρίτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθµ. (3) φάκελος της προσφοράς ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΠΕ 
∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 7.1 Κατατέθηκε 
∆ήλωση του Ν. 1599/1986, για ασφαλιστικούς φορείς 7.2  Κατατέθηκε 
Ασφαλιστική ενηµερότητα 7.3 Κατατέθηκε 
Φορολογική ενηµερότητα  7.4 Κατατέθηκε 
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 7.5 Κατατέθηκε 
Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.6 ∆εν 

κατατέθηκε 
Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.8 Κατατέθηκε 
Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 7.9 Κατατέθηκε 
∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής των όρων διακήρυξης  7.10 Κατατέθηκε 
 

Τέταρτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθµ. (4) φάκελος της προσφοράς ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΙΧ. 
ΖΟΥΡΝΤΟΣ ΠΤΥΧ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 
∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 7.1 Κατατέθηκε 
∆ήλωση του Ν. 1599/1986, για ασφαλιστικούς φορείς 7.2  Κατατέθηκε 
Ασφαλιστική ενηµερότητα 7.3 Κατατέθηκε 
Φορολογική ενηµερότητα  7.4 Κατατέθηκε 
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 7.5 Κατατέθηκε 
Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.6 ∆εν απαιτείται 
Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.8 Ατοµική 

επιχείρηση 
Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 7.9 Ατοµική 

επιχείρηση 
∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής των όρων διακήρυξης  7.10 Κατατέθηκε 
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Πέµπτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθµ. (5) φάκελος της προσφοράς MELECCON ΤΕΧΝΙΚΗ Γ. 
ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

 
∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 7.1 Κατατέθηκε 
∆ήλωση του Ν. 1599/1986, για ασφαλιστικούς φορείς 7.2  Κατατέθηκε 
Ασφαλιστική ενηµερότητα 7.3 Κατατέθηκε 
Φορολογική ενηµερότητα  7.4 Κατατέθηκε 
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 7.5 Κατατέθηκε 
Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.6 Κατατέθηκε 
Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.8 Κατατέθηκε 
Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 7.9 Κατατέθηκε 
∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής των όρων διακήρυξης  7.10 Κατατέθηκε 
 

Έκτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθµ. (6) φάκελος της προσφοράς ΠΕΤΡΟΣ Ν. ΣΤΑΘΑΣ Ε∆Ε 
∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 7.1 Κατατέθηκε 
∆ήλωση του Ν. 1599/1986, για ασφαλιστικούς φορείς 7.2  Κατατέθηκε 
Ασφαλιστική ενηµερότητα 7.3 Κατατέθηκε 
Φορολογική ενηµερότητα  7.4 Κατατέθηκε 
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 7.5 Κατατέθηκε 
Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.6 Κατατέθηκε 
Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.8 Ατοµική 

επιχείρηση 
Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 7.9 Ατοµική 

επιχείρηση 
∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής των όρων διακήρυξης  7.10 Κατατέθηκε 
 

Έβδοµος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθµ. (7) φάκελος της προσφοράς ΟΧΑΝΕΣ ΑΛ. ΑΙ∆ΙΝΙΑΝ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 7.1 Κατατέθηκε 
∆ήλωση του Ν. 1599/1986, για ασφαλιστικούς φορείς 7.2  Κατατέθηκε 
Ασφαλιστική ενηµερότητα 7.3 Κατατέθηκε 
Φορολογική ενηµερότητα  7.4 Κατατέθηκε 
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 7.5 Κατατέθηκε 
Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.6 ∆εν απαιτείται 
Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.8 Ατοµική 

επιχείρηση 
Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 7.9 Ατοµική 

επιχείρηση 
∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής των όρων διακήρυξης  7.10 Κατατέθηκε 
 
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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 Συγκεκριµένα διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ δεν κατέθεσε µε τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής βεβαίωση εκπροσώπησης του κου Μαναγούδη Γεωργίου, βεβαιουµένου 
του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συµβολαιογράφο, το οποίο αντίκειται (µε ποινή αποκλεισµού) στο άρθρο 7.6 της διακήρυξης που 
αναφέρει «Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους 
υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του 
εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο»   
 Κατόπιν των παραπάνω η επιτροπή προτείνει τον αποκλεισµό από τη συνέχεια του διαγωνισµού 
την εταιρεία :  

• ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ Λ. Ιωνίας 155 Αθήνα 10445 
 

 και τη συνέχεια του διαγωνισµού µε το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών των υποψηφίων 
προµηθευτών : 

• FLAME CONTROL ΜΟΝ. ΙΚΕ Π. Ιωακείµ 7 & Μ. Ασίας Ν. Ερυθραία 14671   
• ΜΑΡΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Ε∆Ε Αφροδίτης 11 Αγ. Βαρβάρα 12351 
• ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΙΧ. ΖΟΥΡΝΤΟΣ ΠΤΥΧ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ, Θράκης  

 65 Βριλήσσια 15235 
• MELECCON ΤΕΧΝΙΚΗ Γ. ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, Ωραιοπούλου 60 Ηράκλειο Αττικής   
• ΠΕΤΡΟΣ Ν. ΣΤΑΘΑΣ Ε∆Ε, Πατησίων 351 Αθήνα 11144   
• ΟΧΑΝΕΣ ΑΛ. ΑΙ∆ΙΝΙΑΝ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Σαρανταπόρου 13 – Μέγαρα 101741 

 

Β. Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η 

 

Στο Ίλιον την 27η του µηνός Αυγούστου του έτους 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 π.µ. 
στο ∆ηµαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48–50), η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, που συγκροτήθηκε 
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 05/16-01-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, της οποίας τα 
τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη είναι οι: 

 
1. Ανδρέας Μιχαηλίδης, τακτικό µέλος  
2. Μαρίνος Κρητικός, τακτικό µέλος 
3. Ευάγγελος Γεράσης, τακτικό µέλος 
4. Αναστασία ∆ηµητροπούλου, αναπληρωµατικό µέλος 
5. ∆ηµήτριος Κατραµάδος, αναπληρωµατικό µέλος 
 
και της οποίας τα παρόντα µέλη σήµερα, είναι οι: 

 
1. Ανδρέας Μιχαηλίδης, τακτικό µέλος  
2. Ευάγγελος Γεράσης, τακτικό µέλος 
3. ∆ηµητροπούλου Αναστασία, αναπληρωµατικό µέλος 

 
έχοντας υπόψη 
α) Την υπ’ αριθµ. 24763/29-05-2015 ∆ιακήρυξη του κ. ∆ηµάρχου, περίληψη της οποίας δηµοσιεύτηκε 
σε µία οικονοµική εφηµερίδα και σε µια ηµερήσια εφηµερίδα.  
β) Tην  υπ’ αριθµ. 196/23112/22-05-2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Ιλίου, η οποία  αφορά την έγκριση πίστωσης, των τεχνικών προδιαγραφών και τον 
καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης και των όρων διακήρυξης για την «Προµήθεια και 
εγκατάσταση πυρανίχνευσης σε κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου» 
γ) Τη σχετική µε κωδικό Π49/2015 µελέτη του ∆ήµου Ιλίου που συντάχτηκε και θεωρήθηκε από την 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ιλίου. 

ΑΔΑ: ΩΡΑ1ΩΕΒ-3ΡΩ



 7 

δ) το από 11-06-2015 πρακτικό ∆ηµοπρασίας του διαγωνισµού για την «Προµήθεια και εγκατάσταση 
πυρανίχνευσης σε κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου» το οποίο κοινοποιήθηκε στους 
συµµετέχοντες µε το µε αρ. πρωτ. 35357/28-07-2015 έγγραφό µας. 
ε) την µε αριθµ. πρωτ. 38499/25-08-2015 πρόσκληση στους υποψήφιους προµηθευτές για τα 
άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών τους, 
στ) Τα µε αρ.πρωτ. 39353/31-8-2015 και 39352/31-8-2015 έγγραφα του ΟΧΑΝΕΣ ΑΛ. ΑΪ∆ΙΝΙΑΝ. 
 
συνήλθε και εξέτασε τις οικονοµικές προσφορές για τον πρόχειρο διαγωνισµό για την «Προµήθεια και 
εγκατάσταση πυρανίχνευσης σε κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου». Τα αποτελέσµατα της 
εξέτασης των οικονοµικών προφορών καταγράφονται αναλυτικότερα στους παρακάτω πίνακες: 
 
α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνολικά ποσά προσφορών (€) Παρατηρήσεις 

Καθαρό ποσό 16.071,00 

 Φ. Π. Α. 23 % 3.696,33 1. 
FLAME CONTROL MIN. I.K.E. 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙ∆Η 
 Μικτό ποσό 19.767,33 

 

Καθαρό ποσό 19.853,88 

 Φ. Π. Α. 23 % 4.566,39 2. 
ΜΑΡΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.∆.Ε. 
 Μικτό ποσό 24.240,27 

 

Καθαρό ποσό  

 Φ. Π. Α. 23 %  3. 
ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ 

Ε.Π.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Μικτό ποσό  

∆εν ανοίχτηκε η 
οικονοµική προσφορά 
λόγο αποκλεισµού κατά 
την διαδικασία ελέγχου 
των δικαιολογητικών 
συµµετοχής 

Καθαρό ποσό 16.336,71 

 Φ. Π. Α. 23 % 3.757,44 4. 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΙΧ. ΖΟΥΡΝΤΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
 Μικτό ποσό 20.094,15 

 

Καθαρό ποσό 18.451,55 

Φ. Π. Α. 23 % 4.243,86 5 
MELECON ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 
Μικτό ποσό 22.695,41 

 

Καθαρό ποσό 15.154,55 

 Φ. Π. Α. 23 % 3.485,55 6. 
ΠΕΤΡΟΣ Ν. ΣΤΑΘΑΣ 

ΕΓΡΟΛΗΠΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

 Μικτό ποσό 18.640,10 

 

Καθαρό ποσό 14.250,44 

 Φ. Π. Α. 23 % 3.277,60 7. 
ΟΧΑΝΕΣ ΑΛ. ΑΪ∆ΙΝΙΑΝ ∆ΙΠΛ. 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 Μικτό ποσό 17.528,04 

∆ιορθώθηκε λόγω 
λάθους στο γινόµενο µε 
α/α 7 του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού από 
914,40 σε 915,00. 

 
 Επισηµαίνεται, εδώ, ότι διορθώθηκε η οικονοµική προσφοράς της εταιρείας µε την επωνυµία 

«ΟΧΑΝΕΣ ΑΛ. ΑΪ∆ΙΝΙΑΝ», τόσο από την επιτροπή µε διόρθωση επί αντιγράφου της οικονοµικής 

προσφοράς όσο και από την εν λόγο εταιρεία µε την κατάθεση (αρ. πρωτ.: 39352/31-08-2015) της 
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διορθωµένης προσφοράς και της σχετικής Υπεύθυνης ∆ήλωσης (αρ. πρωτ.: 39353/31-08-2015), λόγο 

λαθών στις αριθµητικές πράξεις οι οποίες όµως δεν καθιστούν την οικονοµική προσφορά ασαφή (βάσει 

του 10ου και 14ου άρθρου της σχετικής ∆ιακήρυξης), και χωρίς να αλλάζει η σειρά κατάταξης αφού η εν 

λόγω οικονοµική προσφορά παραµένει και µετά την διόρθωση της τιµής η χαµηλότερη σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα στη διακήρυξη, τηρώντας τις προϋποθέσεις αποδεικτικής δύναµης εγγράφων όπως 

αυτές διατυπώνονται στα άρθρα 432, 433, 434 και 436 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. 

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

διαγωνισµού, αξιολογώντας τις προσφορές των διαγωνιζόµενων σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 24763/29-05-

2015 διακήρυξη του παρόντος διαγωνισµού, των οποίων ανοίχθηκαν οι οικονοµικές προσφορές, 

διαπίστωσε ότι είναι εντός του προϋπολογισµού της µε κωδικό Π49/2015 µελέτης. Κατόπιν του 

ανοίγµατος των οικονοµικών προσφορών των υποψήφιων προµηθευτών, η Επιτροπή,  προτείνει να 

κατακυρωθεί η «Προµήθεια και εγκατάσταση πυρανίχνευσης σε κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις του 

∆ήµου» στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΟΧΑΝΕΣ ΑΛ. ΑΪ∆ΙΝΙΑΝ», η οποία κατέθεσε την 

οικονοµικότερη προσφορά ποσού 17.528,04 € (συµπ. Φ.Π.Α. 23%) και σύµφωνη µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σχετικής µε κωδικό Π49/2015 µελέτης και της µε αριθµό 24763/29-05-2015 

διακήρυξης του παρόντος διαγωνισµού.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

    Η Οικονοµική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

Αποφασίζει   Οµόφωνα 

1. Εγκρίνει τα εισηγητικά της αρµόδιας επιτροπής αξιολόγησης που αφορούν την κατακύρωση του 

διαγωνισµού για την «Προµήθεια και εγκατάσταση πυρανίχνευσης σε κλειστές αθλητικές 

εγκαταστάσεις του ∆ήµου» και αναθέτει στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΟΧΑΝΕΣ ΑΛ. 

ΑΪ∆ΙΝΙΑΝ» (Α.Φ.Μ.: 065793276), η οποία κατέθεσε την οικονοµικότερη προσφορά ποσού 

17.528,04 € (συµπ. Φ.Π.Α. 23%) και σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής µε 

κωδικό Π49/2015 µελέτης και της µε αριθµό 24763/29-05-2015 διακήρυξης του παρόντος 

διαγωνισµού. 

2. 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 

                                                                                            Κουµαραδιός Γ.,  Βοµπιράκη Ν. 

Γκόγκος Κ., Χαραλαµπόπουλος Ι., 

Βέργος Ι., Φεγγερός Β., Κάβουρας Κ.  

                 ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ  
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