
  

 

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:53466/20.11.2015 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        46η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 20.11.2015 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 20η Νοεμβρίου 

2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 52322/16-11-2015 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 16-11-2015. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ     Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

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, Δ.Σ    Αν. Μέλος της Ο.Ε. 

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

2. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.      «        « 

3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.        «        « 

4. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                      «        «  

           ΑΠΟΦΑΣΗ –437– 

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

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

πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης που αφορά τον διαγωνισμό για την «Προμήθεια 

Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Δήμου Ιλίου». 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ.53198/19-11-2015 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας στέλνουμε το Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την Προμήθεια 

Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Δήμου Ιλίου καθώς και το φάκελο της προμήθειας, και 

παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.» 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

                               ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ (Προϋπ. 23.485,62€) 
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Στο Ίλιον σήμερα την 06/11/2015 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

11.00 π.μ. έως 11:30 π.μ. στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48-50) η κατά το άρθρο 46 της Υπουργικής 

Απόφασης 11389/1993 και τον ν. 1797/1988 Επιτροπή, η οποία ορίστηκε με τη με αριθμό 005/2015 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, παρόντα μέλη της οποία είναι τα κάτωθι: 

1. Μιχαηλίδη Ανδρέα 

2. Μαρίνο Κρητικό 

3. Ευάγγελο Γεράση 

έχοντας υπόψη 

α) Τη με αριθμό 49464/30-10-2015 Διακήρυξη του κ. Δημάρχου, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε σε 

μία τουλάχιστον οικονομική εφημερίδα  

β) Τη με αριθμό 399/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, που αφορά την 

έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια 

συστήματος Διαχείρισης στόλου οχημάτων Δήμου Ιλίου» και τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης 

και  

γ) Τη με αριθμό 743/15-10-2015 Απόφαση Δημάρχου, με την οποία εγκρίνεται η μελέτη και το σχέδιο 

διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού και αποφασίζεται η διενέργειά του, συνήλθε για την διενέργεια 

της ανωτέρω Δημοπρασίας. 

δ) Το από 06/11/2015 ερώτημα της αρμόδιας επιτροπής προς το αυτοτελές τμήμα τεχνολογίας, 

πληροφορικής και επικοινωνιών καθώς και η αντίστοιχη απάντηση του εν λόγω τμήματος. 

 

   Στην αρχή η Επιτροπή κήρυξε την έναρξη της Δημοπρασίας.  

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 την επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση: 

- «DS ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ» 

  Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την Επιτροπή με τον αριθμό (1) και μονογράφεται από όλα τα 

μέλη της Επιτροπής. 

 - Δεύτερος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο εξωτερικό 

μέρος αυτού, φέρει την επωνυμία: Β-Κ TELEMATICS  με αριθμό πρωτοκόλλου 50643/06-11-

2015. Η επιτροπή παρέλαβε τον φάκελο της προσφοράς της ως άνω εταιρείας με την γνώση ότι 

κρίνεται εκπρόθεσμη σύμφωνα με το άρθρο 3 της Διακήρυξης: «οι προσφορές με όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο μέχρι 

και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού στη Διεύθυνση: 

Κάλχου 48-50, Γραφείο Πρωτοκόλλου, 1ος όροφος, Τ. Κ. 131 22. 
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Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες 

    Αφού τελείωσε η ώρα που ορίζεται στην Διακήρυξη και μη συνεχιζόμενης κατά αδιάκοπο σειρά της 

παραδόσεως των προσφορών, κηρύσσεται η λήξη παράδοσης των προσφορών και η έναρξη της 

δημόσιας αποσφράγισης των παραδοθέντων φακέλων κατά σειρά παραδόσεως ως εξής: 

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

«DS ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ» 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 

 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 7.1 Κατατέθηκε 

Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 7.2 Κατατέθηκε 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 7.3 Κατατέθηκε 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.4 Κατατέθηκε 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.5 Κατατέθηκε 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

1. Ο φάκελος προσφοράς του υποψήφιου προμηθευτή Β-Κ TELEMATICS με αριθμό πρωτοκόλλου 

50643/06-11-2015 δεν αποσφραγίσθηκε διότι κατατέθηκε εκπρόθεσμα, σύμφωνα με το 

άρθρο 3 της Διακήρυξης: «οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να 

σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη 

ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού στη Διεύθυνση: Κάλχου 48-50, Γραφείο 

Πρωτοκόλλου, 1ος όροφος, Τ.Κ. 131 22. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες 

 

2. Ο φάκελος του υποψήφιου προμηθευτή «DS ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ» 

 είναι πλήρης αφού περιέχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα όσα σχετικά 

απαιτούνται από το άρθρο 7 της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και από την με αρ. 

πρ. 49464/30-10-2015 Διακήρυξη. 

 

Με βάση τα παραπάνω, η επιτροπή στη συνέχεια προέβη στην αποσφράγιση της οικονομικής  

προσφοράς του υποψηφίου DS ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ. 

 

Ο υποψήφιος προμηθευτής DS ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ, κατέθεσε 

οικονομική προσφορά ύψους 22.739,01€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., η οποία συμφωνεί πλήρως 

με τις τεχνικές προδιαγραφές, της με Κ.Μ. 123/2015 μελέτης. 
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Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η Επιτροπή προτείνει, να γίνει η Προμήθεια συστήματος 

Διαχείρισης στόλου οχημάτων Δήμου Ιλίου στην εταιρεία με επωνυμία: «DS ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ», διότι κατέθεσε οικονομική προσφορά ύψους 22.739,01 Ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. η οποία συμφωνεί πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές, της με Κ.Μ. 

123/2015 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Ιλίου.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 

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

3852/2010 

Β)Εγκρίνει: 

1. Το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια Συστήματος 

Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Δήμου Ιλίου», ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται και αναθέτει 

την προμήθεια στην εταιρεία με την επωνυμία: «DS ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ & 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ», η οποία κατέθεσε οικονομική προσφορά ύψους 22.739,01 Ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και  η οποία συμφωνεί πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές, της 

με Κ.Μ. 123/2015 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Ιλίου 

2. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                       Τα Μέλη 

Κουμαραδιός Γ .,Βέργος Ι., 

Χαραλαμπόπουλος Ι., Κάβουρας Κ., 

Γκόνης Χ.  

 ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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