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        Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:12604/24.03.2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                            13η Τακτική  Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 23.03.2017 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 23η Μαρτίου 2017, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 11655/17.03.2017 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 17.03.2017. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ      Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.        Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

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

3. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «      « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «      « 

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

6. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.                   «     «  

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

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «     « 

ΑΠΟΦΑΣΗ –139– 

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

16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης 

της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση του Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια σάκων 

απορριμμάτων». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 11435/16.03.2017 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 

«Προμήθεια σάκων απορριμμάτων» που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 
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κατατέθηκαν από την εταιρεία ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΠΑΝ-ΒΑΛ-ΠΛΑΣΤ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΛΑΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά .» 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 

Στο Ίλιον  σήμερα την 16-3-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα  12.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο  

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 039/3417/27-01-2017 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) ΝΤΑΝΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

2) ΘΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

3) ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

Με την υπ’ αριθμόν 058/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού 

διαγωνισμού, για την προμήθεια Σάκων Απορριμμάτων, (Αριθμ. Διακήρυξης 5617/10-02-2017), η 

παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της εταιρείας «ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΠΑΝ-ΒΑΛ-ΠΛΑΣΤ, 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΛΑΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.,ΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ & ΟΡΤΑΝΣΙΑΣ ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 13671, ΤΗΛ. 210 

2443651, ΦΑΞ. 2102402822, Α.Φ.Μ. 093257483, e-mail. panvalplasts@yahoo.gr» ως προσωρινού 

αναδόχου. 

Με την υπ΄ αριθμόν 079/23-02-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω 

πρακτικό. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, η εταιρεία:  

 «ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΠΑΝ-ΒΑΛ-ΠΛΑΣΤ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΛΑΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.,ΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ & ΟΡΤΑΝΣΙΑΣ 

ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 13671, ΤΗΛ. 210 2443651, ΦΑΞ. 2102402822, Α.Φ.Μ. 093257483, e-mail. 

panvalplasts@yahoo.gr» κλήθηκε με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 9871/07-3-2017  πρόσκληση του τμήματος 

Προμηθειών του Δ. Ιλίου   να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο, εντός (10) δέκα ημερών από την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόμενα από το άρθρο 8 του Παραρτήματος Α΄ της με αρ.  

5617/10-02-2017 Διακήρυξης, δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 08-3-2017. Ο προσωρινός 

ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία το σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών την 14-3-2017, με αριθ. 

Πρωτ. 10976/14-3-2017 συνεπώς εμπροθέσμως.  

Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου και στον 
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έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτόν.  

 

Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που 

υποβλήθηκαν.  

Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα: 

1. Αποσπάσματα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου και των τριών μετόχων και 

διαχειριστού της Ε.Ε. με αρ. πρωτ. 37984-38030-37717/08-02-2017. 

2. Πιστοποιητικά  αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου με αρ. 

πρωτ.  5172/2017 - 5176/2017  - 5177/2017 - 5178/2017 - 3348/2017 - 1528/2017 . 

3. Πιστοποιητικά κοινωνικής ασφάλειας Ο.Α.Ε.Ε. – ΕΦΚΑ. και των τριών μετόχων της Ε.Ε. με αρ. πρωτ. 

- 378669/10-3-2017 – 186827/05-02-2016 – 174476/03-2-2016. 

4. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας Ι.Κ.Α. της E.Ε. με αρ. πρωτ. 534493/19-12-2016 . 

5. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο της E.Ε. με αρ. πρωτ. 63042567/08-3-2017. 

6. Πιστοποιητικό  του οικείου επιμελητηρίου, με αρ. πρωτ. 2065/02-3-2017. 

7. Πιστοποιητικό  Γ.Ε.ΜΗ.  με αρ. πρωτ. 336880.476540/16-02-2017. 

8. Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια  αρχή, με αρ. πρωτ. 2405/2017. 

9. Τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας με ημερομηνία 16-9-2009. 

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 8 του Παραρτήματος 

Α΄ της με αρ.  5617/10-02-2017 Διακήρυξης.  

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή να  κατακυρωθεί η προμήθεια 

σάκων απορριμμάτων  στην εταιρεία: «ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΠΑΝ-ΒΑΛ-ΠΛΑΣΤ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΛΑΗΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε.,ΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ & ΟΡΤΑΝΣΙΑΣ ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 13671, ΤΗΛ. 210 2443651, ΦΑΞ. 

2102402822, Α.Φ.Μ. 093257483, e-mail. panvalplasts@yahoo.gr»  γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

       Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 

      Αποφασίζει  Κατά Πλειοψηφία 

1. Εγκρίνει το Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την 

«Προμήθεια σάκων απορριμμάτων», και αναθέτει την παραπάνω προμήθεια στην εταιρεία: 

«ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΠΑΝ-ΒΑΛ-ΠΛΑΣΤ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΛΑΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.,ΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ & 

ΟΡΤΑΝΣΙΑΣ ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 13671, ΤΗΛ. 210 2443651, ΦΑΞ. 2102402822, Α.Φ.Μ. 

093257483, e-mail. panvalplasts@yahoo.gr» γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
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 κατακύρωσης. 

2. 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. 

 

 

 

Ο Δ.Σ κ. Σταματόπουλος Γ. απέχει. 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                             Τα Μέλη 

                                     Κουμαραδιός Γ., Γκόγκος Κ.,                  

                                  Χαραλαμπόπουλος Ι.,  Βέργος   Ι.,           

                                Κανελλόπουλος Γ.,  Σταματόπουλος Γ.,     

                                     Γαλούνης Δ.                                       

                ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ   
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