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       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:11431/16.03.2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                           11η Έκτακτη  Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 16.03.2017 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 16η Μαρτίου 2017, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 11425/16.03.2017 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 16.03.2017. 

        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. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «      « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «      « 

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

6. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.        «     « 

7. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «     « 

8. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.                   «     «  

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Ουδείς 

ΑΠΟΦΑΣΗ –117– 

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

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

δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 10387/09.03.2017 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 για την 

«Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου » που αφορά στον έλεγχο των 
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δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΡΕΣΣΟΥ Ο.Ε. και παρακαλούμε 

να αποφασίσετε σχετικά . 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Στο Ίλιον  σήμερα την 16/03/2017, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 

στον 2ο Όροφο στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του 

άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 039/17 (ΑΔΑ 

62ΤΖΩΕΒ-ΨΕ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου: 

Να προβεί στην τελευταία φάση διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία είναι η αποσφράγιση και 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των υπηρεσιών του 

Δήμου Ιλίου» (Αριθμ. Διακήρυξης 6014/13-02-2017) 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Σταυρούλα Γιαννακά, τακτικό μέλος,  

2) Αρχοντούλα Μαμουνάκη, τακτικό μέλος, 

3) Μάρθα Παπαευθυμίου, αναπληρωματικό μέλος  

έχοντας υπόψη: 

α) Την υπ’ αριθμ 6014/13-02-2017 διακήρυξη για την υπηρεσία που αφορά την «Ηχητική κάλυψη 

εκδηλώσεων των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»  

β) Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και   Υπηρεσιών»  

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ )  

γ) τη με αριθμό 072/09-02-2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΨΚΖ1ΩΕΒ-Τ6Χ) 

δ) τη με αριθμό 056/09-02-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 94ΥΦΩΕΒ-ΠΔΒ) 

ε) το από 24/02/2017 πρακτικό αξιολόγησης της επιτροπής για την αποσφράγιση των δικαιολογητικών 

συμμετοχής του ως άνω διαγωνισμού 

στ) την με αριθμό 097/28-02-2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 6ΕΑΑΩΕΒ-ΤΧΗ) 

ζ)  την από 13-03-2017 πρόσκληση για προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης 

Η επιτροπή συνήλθε προκειμένου να αποσφραγίσει και να εξετάσει τον φάκελο με την ένδειξη 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» της ενδιαφερόμενης εταιρείας ΑΦΟΙ ΡΕΣΣΟΥ Ο.Ε, η οποία είχε 

κηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος. 

 Κατά τον έλεγχο του ανωτέρω φακέλου η επιτροπή διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

της εταιρείας ΑΦΟΙ ΡΕΣΣΟΥ Ο.Ε συμφωνούν πλήρως με το άρθρο 9 (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης), 

τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα Α’ της με αριθμό 6014/13-02-2017 διακήρυξης, και τα έκανε 

αποδεκτά. 

Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή προτείνει ως ανάδοχο  για την υπηρεσία που αφορά την «Ηχητική 

κάλυψη εκδηλώσεων των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» την εταιρεία ΑΦΟΙ ΡΕΣΣΟΥ Ο.Ε, η 
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οποία υπέβαλλε οικονομική προσφορά συνολικής αξίας 46.420,39€  συμπεριλαμβανομένου  του 

Φ.Π.Α. 24 %, και η οποία ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμό 6014/13-02-2017 

διακήρυξης.  

 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 το πρακτικό δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού και 

κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων 

των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» και αναθέτει την παραπάνω προμήθεια την εταιρεία «ΑΦΟΙ 

ΡΕΣΣΟΥ Ο.Ε», η οποία υπέβαλλε οικονομική προσφορά συνολικής αξίας 46.420,39€  

συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α. 24 %, και η οποία ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές της 

με αριθμό 6014/13-02-2017 διακήρυξης 

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

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, η 

προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ( ήτοι της οικονομικής επιτροπής), η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό 

της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 

Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο 

αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                         Τα Μέλη 

                                         Κουμαραδιός Γ., Βομπιράκη Ν.,         

                                          Χαραλαμπόπουλος Ι., Γκόγκος Κ.,   

                                           Βέργος   Ι., Κανελλόπουλος Γ.,        

                                          Σταματόπουλος Γ., Κάβουρας Κ. 

                ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ      
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