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         Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:15129/07.04.2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                             15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                                  την 06.04.2017 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 6η Απριλίου 2017, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 14050/31.03.2017 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 31.03.2017. 

        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. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ        «     « 

4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «     «  

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «     « 

6. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                     «     « 

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

    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ            Μέλος της Ο.Ε  

2. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                    «      « 

       ΑΠΟΦΑΣΗ –163– 

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

7ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού και ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου για την «Μίσθωση μηχανημάτων για κατεδαφίσεις – διαμορφώσεις χώρων». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 13536/30.03.2017 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας  του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

«Σας στέλνουμε το από 28/03/2017 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού 

διαγωνισμού που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και 

οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν την 28/03/2017 και αφορούν την  «Μίσθωση μηχανημάτων για 

κατεδαφίσεις – διαμορφώσεις χώρων»  καθώς και το σχετικό φάκελο  , και παρακαλούμε να αποφασίσετε 

σχετικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και του Ν.4412/2016.» 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Στo Ίλιον  σήμερα την 28/03/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.έως 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στον 2ο Όροφο στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού 
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του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.39/2017(ΑΔΑ 

62ΤΖΩΕΒ-ΨΕ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των 

φακέλων συμμετοχής των υποψηφίων αναδόχων για την υπηρεσία που αφορά την «Μίσθωση 

μηχανημάτων για κατεδαφίσεις – διαμορφώσεις χώρων».   

 

Στην συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες : 

1. Ζήση Χαρίκλεια ,αναπληρωματικό μέλος 

2. Ιωάννης Δημητρόπουλος, τακτικό μέλος 

3. Παπαευθυμίου Μάρθα , αναπληρωματικό μέλος 

 
Έχοντας υπόψη : 

 Την υπ΄αριθμ.11370 / 16-03-2017 επαναδιακήρυξη για την υπηρεσία που αφορά την «Μίσθωση 

μηχανημάτων για κατεδαφίσεις – διαμορφώσεις χώρων» 

 Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» 

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

 Την υπ΄αριθμ.15 Κατευθυντήρια οδηγία (απόφαση 161/2016) της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών 

της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

 Την υπ΄αριθμ.333/26-01-2017 Έκθεση ανάληψης υποχρέωσης 

 Την υπ΄αριθμ.333/26-01-2017 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

 Την υπ΄αριθμ.056/02-02-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 6ΑΟΦΩΕΒ-7Β1) 

 Την υπ΄αριθμ.062/2017  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου(6ΠΧΓΩΕΒ-6ΘΟ) 

 Την υπ΄αριθμ.113/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ Ψ6ΔΟΩΕΒ-ΖΥ7) 

 
Η Επιτροπή άρχισε στις 10:00 π.μ.  την παραλαβή των φακέλων προσφορών που κατέθεταν οι 

ενδιαφερόμενοι και ολοκλήρωσε την παραλαβή στις 10:30 π.μ. οπότε κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας. 

 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, τα μέλη της Επιτροπής δήλωσαν ότι δεν 

μπορεί να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης. 

 

Κατόπιν η Επιτροπή δημοσία συνεδριάζουσα αριθμεί τις προσφορές των ενδιαφερομένων κατά σειρά 

προσελεύσεως, ως κάτωθι : 

 
1. «ΤΕΧΝΟΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ Α.ΚΑΙ Ε .ΚΙΟΥΤΟΥΚΤΣΗΣ –Ε.ΦΩΤΑΚΗ Ο.Ε.» Ιωλκού 

31,Καματερό,  τηλ. 210 2381331 ΑΦΜ: 082746629, η οποία παραδόθηκε στην Επιτροπή 

2. «ΣΑΒΒΑΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ Α.Κ.Τ.Ε. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ –ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» Ηρώων Πολυτεχνείου 

35, Καματερό,  τηλ.210 2323212 ΑΦΜ:999643294 ,η οποία παραδόθηκε στην Επιτροπή 
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3. «STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» Καραολή –Δημητρίου 61 & Αριστοτέλους ,Χαλάνδρι,τηλ.210 

6899288 ΑΦΜ:095392500 η οποία κατατέθηκε με αρ.πρωτ.12975/27-03-2017 

 
Η Επιτροπή ξεκίνησε την έναρξη της δημόσιας αποσφράγισης των προσκομισθέντων φακέλων.  

 

Αρχικά, αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» όπου 

διαπιστώθηκε ότι έχουν κατατεθεί όλα όσα προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη. Ως εκ τούτου οι 

ενδιαφερόμενοι προβιβάζονται στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. 

Στην συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Κατά τον έλεγχο 

των ανωτέρω φακέλων η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι οικονομικές  προσφορές που υποβλήθηκαν έχουν τα 

ακόλουθα στοιχεία κατά σειρά μειοδοσίας : 

 
1. «ΣΑΒΒΑΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ Α.Κ.Τ.Ε. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ –ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» τιμή προσφοράς   

25.649,40 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

2. «ΤΕΧΝΟΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ Α.ΚΑΙ Ε .ΚΙΟΥΤΟΥΚΤΣΗΣ –Ε.ΦΩΤΑΚΗ Ο.Ε.» τιμή προσφοράς 

26.195,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

3. «STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» τιμή προσφοράς 28.371,20 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

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

μηχανημάτων για κατεδαφίσεις – διαμορφώσεις χώρων» την εταιρεία «ΣΑΒΒΑΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ 

Α.Κ.Τ.Ε. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ –ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» η οποία υπέβαλλε οικονομική προσφορά συνολικής αξίας 

25.649,40 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και η οποία ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές της με 

αριθμό 11370 / 2017 επαναδιακήρυξης. »    

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

  Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Εγκρίνει το πρακτικό αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Μίσθωση 

μηχανημάτων για κατεδαφίσεις – διαμορφώσεις χώρων» και ανακηρύσσει ως προσωρινό ανάδοχο της 

παραπάνω υπηρεσίας τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΣΑΒΒΑΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ Α.Κ.Τ.Ε. 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ –ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» η οποία υπέβαλλε οικονομική προσφορά συνολικής αξίας 

25.649,40 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και η οποία ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές της με 

αριθμό 11370 / 2017 επαναδιακήρυξης. 

 

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 
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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., 

                                       Κανελλόπουλος Γ., Σταματόπουλος  Γ.,     

                                               Γαλούνης Δ.                

                ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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