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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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 –164–
Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το
8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού της επιτροπής
διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής και δικτύου
ομβρίων».
Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 12886/27.03.2017 έγγραφο της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:
«Σας στέλνουμε το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά
στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών

προσφορών για την υπηρεσία

«Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής και δικτύου ομβρίων» καθώς και το σχετικό φάκελο, και
παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016».
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Στo Ίλιον σήμερα την 22/03/2017, ημέρα Τετάρτη 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’ αριθμόν 039/17 (ΑΔΑ
62ΤΖΩΕΒ-ΨΕ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και
αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για
την υπηρεσία «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής και δικτύου ομβρίων» (Αριθμ. Διακήρυξης
10429/10-03-2017)
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Ιωάννης Δημητρόπουλος, τακτικό μέλος,
2) Χαρίκλεια Ζήση, αναπληρωματικό μέλος,
3) Θεόδωρος Ηλιάδης, αναπληρωματικό μέλος
έχοντας υπόψη:
α) Την υπ’ αριθμ. 10429/10-03-2017 διακήρυξη για την υπηρεσία που αφορά τον «Καθαρισμός
φρεατίων υδροσυλλογής και δικτύου ομβρίων»
β) Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ )
γ) τη με αριθμό 103/02-03-2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ Ω7ΛΤΩΕΒ-51Ε)
δ) τη με αριθμό 053/09-02-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 70ΝΚΩΕΒ-1ΕΧ)
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. και κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε 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
κατάθεσης στο πρωτόκολλο και προσελεύσεως, ως κάτωθι :
Πρώτος κατατέθηκε στο πρωτόκολλο φάκελος σφραγισμένος, με αριθμό Πρωτ. 11929/21-03-2017, ο
οποίος στο εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει την επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση:
STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., Καραολή Δημητρίου 61, Χαλάνδρι

τηλ. 210 6899288, ΑΦΜ:

095392500
Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την Επιτροπή με τον αριθμό (1) και μονογράφεται από όλα τα μέλη
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της Επιτροπής.
Δεύτερος κατατέθηκε στο πρωτόκολλο φάκελος σφραγισμένος, με αριθμό Πρωτ. 12101/21-03-2017, ο
οποίος στο εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει την επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση:
ΜΥΟΚΤΟΝΙΚΗ «ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ. – ΜΕΜΙ Ρ. Ο.Ε.», Αγγ. Σικελιανού 181, Δραπετσώνα, τηλ.
210 5775857, ΑΦΜ:998949421
Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την Επιτροπή με τον αριθμό (2) και μονογράφεται από όλα τα μέλη
της Επιτροπής.
Τρίτος παραδόθηκε στην Επιτροπή φάκελος σφραγισμένος, με την επωνυμία και την αντίστοιχη
διεύθυνση:
ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ & ΣΙΑ Ε.Ε., Δεληγιαννάκη 20 Αθήνα, τηλ. 210 8321866, ΑΦΜ: 999920019
Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την Επιτροπή με τον αριθμό (3) και μονογράφεται από όλα τα μέλη
της Επιτροπής.
Τέταρτος παραδόθηκε στην Επιτροπή φάκελος σφραγισμένος, με την επωνυμία και την αντίστοιχη
διεύθυνση:
ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Θερμαϊκού 56, Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-683555, 210 2847332, ΑΦΜ:
094413212
Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την Επιτροπή με τον αριθμό (4) και μονογράφεται από όλα τα μέλη
της Επιτροπής.

Η Επιτροπή ξεκίνησε την έναρξη της δημόσιας αποσφράγισης των παραδοθέντων φακέλων κατά σειρά
αρίθμησης ως εξής:
Πρώτος αποσφραγίζεται ο με αριθμό (1) φάκελος της ενδιαφερόμενης εταιρείας STAR ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., όπου διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς, βρέθηκαν δύο χωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι με τις ενδείξεις
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αντίστοιχα,
φέροντες εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, όπως αυτό ορίζεται τόσο από το άρθρο 3 της
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παρούσας διακήρυξης όσο και από το άρθρο 92 παρ.2γ του Ν.4412/2016.
Κατόπιν τούτου, αποσφραγίστηκε ο φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όπου διαπιστώθηκε ότι έχουν κατατεθεί (πρωτότυπα και αντίγραφα) όλα όσα προβλέπονται
από την παρούσα διακήρυξη. Ως εκ τούτου ο ενδιαφερόμενος προάγεται στο επόμενο στάδιο της
αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.
Δεύτερος αποσφραγίζεται ο με αριθμό (2) φάκελος της ενδιαφερόμενης εταιρείας ΜΥΟΚΤΟΝΙΚΗ
«ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ. – ΜΕΜΙ Ρ. Ο.Ε.»ΑΦΟΙ ΡΕΣΣΟΥ Ο.Ε όπου διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς, βρέθηκαν δύο χωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι με τις ενδείξεις
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αντίστοιχα,
φέροντες εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, όπως αυτό ορίζεται τόσο από το άρθρο 3 της
παρούσας διακήρυξης όσο και από το άρθρο 92 παρ.2γ του Ν.4412/2016.
Κατόπιν τούτου, αποσφραγίστηκε ο φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όπου διαπιστώθηκε ότι έχουν κατατεθεί (πρωτότυπα και αντίγραφα) όλα όσα προβλέπονται
από την παρούσα διακήρυξη. Ως εκ τούτου ο ενδιαφερόμενος προάγεται στο επόμενο στάδιο της
αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.
Τρίτος αποσφραγίζεται ο με αριθμό (3) φάκελος της ενδιαφερόμενης εταιρείας ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ &
ΣΙΑ Ε.Ε., όπου διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς, βρέθηκαν δύο χωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι με τις ενδείξεις
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αντίστοιχα,
φέροντες εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, όπως αυτό ορίζεται τόσο από το άρθρο 3 της
παρούσας διακήρυξης όσο και από το άρθρο 92 παρ.2γ του Ν.4412/2016.
Κατόπιν τούτου, αποσφραγίστηκε ο φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όπου διαπιστώθηκε ότι έχουν κατατεθεί μόνο πρωτότυπα και όχι αντίγραφα τα
δικαιολογητικά συμμετοχής και τα έγγραφα της Τεχνικής Προσφοράς που προβλέπονται από την παρούσα
διακήρυξη.
Επιπρόσθετα, δεν κατατέθηκαν :


Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599 / 1986, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 –
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ παρ. Α της διακήρυξης.



Πιστοποιητικό ISO 14001/2004 για σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως ορίζεται στο άρθρο
4 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ της διακήρυξης.



Πιστοποίηση υγιεινής και ασφάλειας ΕΛΟΤ 1801/2008, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 – ΤΕΧΝΙΚΗ
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ της διακήρυξης.



Ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη σε πρόσωπα ή υλικά, όπως
ορίζεται στο άρθρο 4 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ της διακήρυξης.

Για το λόγο αυτό η Επιτροπή Αξιολόγησης έκρινε ότι δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις
κατάρτισης φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 4 της
παρούσας διακήρυξης και του άρθρου 92 παρ.2γ του Ν.4412/2016, οπότε ο ενδιαφερόμενος δεν προάγεται
στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και αποκλείεται από τη συνέχεια
διενέργειας του διαγωνισμού.

Τέταρτος αποσφραγίζεται ο με αριθμό (4) φάκελος της ενδιαφερόμενης εταιρείας ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
όπου διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς, βρέθηκαν δύο χωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι με τις ενδείξεις
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αντίστοιχα,
φέροντες εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, όπως αυτό ορίζεται τόσο από το άρθρο 3 της
παρούσας διακήρυξης όσο και από το άρθρο 92 παρ.2γ του Ν.4412/2016.
Κατόπιν τούτου, αποσφραγίστηκε ο φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όπου διαπιστώθηκε ότι έχουν κατατεθεί (πρωτότυπα και αντίγραφα) όλα όσα προβλέπονται
από την παρούσα διακήρυξη. Ως εκ τούτου ο ενδιαφερόμενος προάγεται στο επόμενο στάδιο της
αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Επιτροπή εισηγείται ότι:
Στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης του φακέλου με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»,
προάγονται οι κατωτέρω ενδιαφερόμενες εταιρίες :


STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., Καραολή Δημητρίου 61, Χαλάνδρι τηλ. 210 6899288, ΑΦΜ:
095392500



ΜΥΟΚΤΟΝΙΚΗ «ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ. – ΜΕΜΙ Ρ. Ο.Ε.», Αγγ. Σικελιανού 181, Δραπετσώνα,
τηλ. 210 5775857, ΑΦΜ:998949421



ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Θερμαϊκού 56, Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-683555, 210
2847332, ΑΦΜ: 094413212 »
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Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης
Η Οικονομική Επιτροπή
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει το πρακτικό αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού για την
«Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής και δικτύου ομβρίων» , ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται.
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.,
Κανελλόπουλος Γ., Σταματόπουλος Γ.,
Γαλούνης Δ.

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
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