
 1 

   Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:3379/27.01.2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        4η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 26.01.2017 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 26η Ιανουαρίου 

2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 2552/20.01.2017 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 20.21.2017. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ      Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

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

2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ       «    « 

3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «    « 

4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «    « 

5. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                   «    « 

6. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.         Αν. Μέλος της Ο.Ε 

    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ           Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

2. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.  Μέλος της Ο.Ε  

3. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                       «      «  

                                               ΑΠΟΦΑΣΗ –037– 

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

27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης 

της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια  

καινούργιων αυτοκινήτων για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 2462/20.01.2017 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας  του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

«Έχοντας υπόψιν: 

1)Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες «η Οικονομική Επιτροπή 

καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία» 

2)Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

Σας στέλνουμε το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στον 

έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από την εταιρεία «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 
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Α.Ε.Β.Ε.», καθώς και το φάκελο προμήθειας και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Στο Ίλιον σήμερα την 20η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή, στο Δημαρχείο 

Ιλίου (Κάλχου 48 – 50), η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού (και αξιολόγησης προσφορών με βάση 

το 221ου άρθρο Ν. 4412/2016 και τη με αριθμό 506/51678/29-11-2016 Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής (ΑΔΑ: 7Η14ΩΕΒ-ΙΨΞ), παρόντα μέλη της οποίας είναι οι : 

 

α.  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, τακτικό μέλος  

β.  ΚΟΝΤΕΚΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, τακτικό μέλος  

γ. ΓΕΡΑΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, τακτικό μέλος 

 

έχοντας υπόψη :  

α) Τη με αριθμό 52308/02-12-2016 διακήρυξη για την «Προμήθεια καινούργιων αυτοκινήτων για 

τις ανάγκες Υπηρεσιών του Δήμου», η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου 

www.ilion.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ενώ περίληψή της αναρτήθηκε στον ιστότοπο του 

προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr, 

β) τη με αριθμό 506/51678/29-11-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7Η14ΩΕΒ-ΙΨΞ) για 

την έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών, τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και 

αξιολόγησης προσφορών και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης της «Προμήθειας καινούργιων 

αυτοκινήτων για τις ανάγκες Υπηρεσιών του Δήμου» και 

γ) τη με κωδικό Π126/2016 μελέτη για την «Προμήθεια καινούργιων αυτοκινήτων για τις 

ανάγκες Υπηρεσιών του Δήμου», καθώς και το αντίστοιχο Πρωτογενές Αίτημα που καταχωρήθηκε 

στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με Α.Δ.Α.Μ. 16REQ005472997, 

δ) το από 16/12/2016 πρακτικό αξιολόγησης της Επιτροπής, με το οποίο γνωμοδότησε προς την 

Οικονομική Επιτροπή την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α. Ε. Β. Ε.» ως 

προσωρινού αναδόχου, διότι η προσφορά που υπέβαλλε κρίθηκε πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της 

διακήρυξης  και τις τεχνικές προδιαγραφές και συμφέρουσα για το Δήμο. 

ε) Την με αριθμό 552/56125/29-12-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου (ΑΔΑ: 

66ΡΣΩΕΒ – Χ6Χ), με την οποίαν κηρύχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α. Ε. Β. Ε.» 

προσωρινός ανάδοχος της προμήθειας, και 

στ) Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 56125/1/11-01-2017 πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών 

κατακύρωσης,  

συνήλθε για την εξέταση των υποβληθέντων από τον οικονομικό φορέα «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α. Ε. Β. 

Ε.», δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 

http://www.ilion.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
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Σε συνέχεια της αναφερόμενης στην περίπτωση (ε) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η εταιρεία: 

«ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α. Ε. Β. Ε.» κλήθηκε με την αναφερόμενη στην περίπτωση (στ) πρόσκληση να 

προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της, τα 

προβλεπόμενα από το 8ο άρθρο του Α’ Παραρτήματος της με αριθμό 52308/02-12-2016 διακήρυξης 

δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 

Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 11/01/2017. Ο προσωρινός 

ανάδοχος κατέθεσε εμπρόθεσμα στην υπηρεσία το σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών την 

20/01/2017 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 2393.  

 

Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου.  

 

Με βάση τα παραπάνω, η  Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου, σε μονογραφή των 

δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν 

με αυτόν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα : 

 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου 8.1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 8.2 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ 

Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα 8.3 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ 

Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου 8.4 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα ανωτέρω δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου και 

διαπίστωσε ότι είναι πλήρη και σωστά, σύμφωνα με ότι σχετικό προβλέπεται στο 8ο άρθρο της 

διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, καθώς και την 6η παράγραφο του 103ου άρθρου του Ν. 

4412/2016, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιλίου να κατακυρωθεί η 

«Προμήθεια καινούργιων αυτοκινήτων για τις ανάγκες Υπηρεσιών του Δήμου», στον 

οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α. Ε. Β. Ε.», ο οποίος κατέθεσε προσφορά 

ποσού 58.963,32€, συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α., και επίσης κατέθεσε όλα τα προβλεπόμενα 

από τη διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 

Για διαπίστωση των άνω η Επιτροπή συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο, αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται.»    
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Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 

1. Εγκρίνει το πρακτικό δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού και την κατακύρωση 

του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καινούργιων αυτοκινήτων για τις ανάγκες υπηρεσιών 

του Δήμου» και αναθέτει την παραπάνω προμήθεια στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 

«ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», ο οποίος κατέθεσε προσφορά ποσού 58.963,32€, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α., και επίσης κατέθεσε όλα τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη 

δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

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., Βομπιράκη Ν.,              

                                 Χαραλαμπόπουλος Ι., Βέργος Ι., 

                                   Φεγγερός Β., Γαλούνης Δ.                

                ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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