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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 26106/14.06.2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

25η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ

την 14.06.2017

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 14η Ιουνίου 2017,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 25403/09.06.2017 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 09.06.2017.
Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

2. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ

Αντιπρόεδρος Ο.Ε

3. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.

Μέλος της Ο.Ε

4. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ

«

«

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.

«

«

6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.

«

7. ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Δ.Σ.

«

Αν. Μέλος της Ο.Ε

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ

Μέλος της Ο.Ε

2. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

«

«

3. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

«

«

ΑΠΟΦΑΣΗ –259–
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 αξιολόγησης
οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια υλικών αυτόματου
ποτίσματος και υδραυλικών υλικών».
Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 25130/08.06.2017 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 οικονομικών προσφορών που

αφορούν την «Προμήθεια υλικών αυτόματου

ποτίσματος και υδραυλικών υλικών» 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
Οικονομικών Προσφορών για την Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος και υδραυλικών υλικών.
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Στο Ίλιον σήμερα την 30η του μηνός Μαΐου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ., στο
Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48 – 50) η κατά το 221ο άρθρο του Ν.4412/2016 Επιτροπή, η οποία ορίστηκε με
τη με αριθμό 039/3417/27-01-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, αποτελούμενη
από τους :
1. ΝΤΑΝΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. ΘΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
3. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
έχοντας υπόψη:
α) Τη με αριθμό 12991/27-3-2017 Διακήρυξη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, περίληψη της
οποίας αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου.
β) Τη με αριθμό 122/12585/24-3-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, που αφορά
την έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών καθώς και των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια
υλικών αυτόματου ποτίσματος και υδραυλικών υλικών».
γ) Τη σχετική με κωδικό Π.61/2017 μελέτη του Δήμου Ιλίου που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την
προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,
δ) Το από 07-04-17 Πρακτικό Δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών περί ελέγχου
δικαιολογητικών και τεχνικών προδιαγραφών,
ε) Τη 209/2017 και με αριθμό πρωτ. 19279/09-5-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Ιλίου, που επικύρωσε το ανωτέρω πρακτικό, η οποία κοινοποιήθηκε στους προσφέροντες 11-5-2017.
στ) τη με αριθμό πρωτ. 20425/15-5-2017 ένσταση του υποψήφιου προμηθευτή Τιτόπουλου Χρήστου
κατά της 209/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου,
ζ) Τη 226/2017 και με αριθμό πρωτ. 22580/1/25-5-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Ιλίου, η οποία κοινοποιήθηκε στους προσφέροντες 26-5-2017,με την οποία απορρίφθηκε η ανωτέρω
ένσταση,
συνήλθε στις 30-5-2017 για την διενέργεια ανοίγματος των οικονομικών προσφορών.
Ανοίχθηκαν οι φάκελοι οικονομικών προσφορών των παρακάτω υποψήφιων προμηθευτών με αύξοντα
αριθμό προσφοράς ως εξής:
1. Οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή: ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΧ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ,
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΦΥΤΩΡΙΟ-ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ-ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ, ΤΗΛ.-ΦΑΞ.
2399023735 titopouloscenter@yahoo.gr, που συμμετείχε για την ομάδα Α, υλικά αυτόματου
ποτίσματος, με τιμή 21.919,60 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, η οποία είναι σύμφωνη με τις τεχνικές
προδιαγραφές της με Κ.Μ.: Π.61/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Ιλίου.
2. Οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή: ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 83 & ΦΛΑΒΙΑΝΩΝ, Τ.Κ. 143 41, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΤΗΛ.
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2102515005 ΦΑΞ. 2102515010 office@landco.gr, που συμμετείχε για την ομάδα Α, υλικά αυτόματου
ποτίσματος, με τιμή 15.726,21 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% και για την ομάδα Β, υδραυλικά υλικά, με
τιμή 2.173,62 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% η οποία είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της με Κ.Μ.:
Π.61/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Ιλίου.
4. Οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή: T-FITTINGS Ε.Π.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥΡΓΙΑ,
ΑΓΑΠΗΣ 6 ΑΙΓΑΛΕΩ, Τ.Κ. 122 41 ΤΗΛ. 2103469403, ΦΑΞ 2103477133 info@t-fittings.gr, που συμμετείχε
για την ομάδα Β, υδραυλικά υλικά, με τιμή 2.940,02 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, (στη προσφορά του
υποψήφιου προμηθευτή το σύνολο 2.939,97 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, δεν είναι σωστό γιατί έχει λάθος
στην στρογγυλοποίηση των δεκαδικών αριθμών, το σωστό αποτέλεσμα είναι 2.940,02 € συμπ/νου Φ.Π.Α.
24%),

η οποία είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της με Κ.Μ.: Π.61/2017 μελέτης της

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Ιλίου.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η Επιτροπή προτείνει:
Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου, για την προμήθεια υλικών της Ομάδας Α, υλικά αυτόματου
ποτίσματος και της ομάδας Β, υδραυλικά υλικά, τον υποψήφιο προμηθευτή «ΛΑΝΤΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 83 & ΦΛΑΒΙΑΝΩΝ , Τ.Κ. 143 41,
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΤΗΛ. 2102515005 ΦΑΞ 2102515010 office@landco.gr», διότι κατέθεσε την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών
της

Ομάδας

Α,

υλικά

αυτόματου

ποτίσματος

συνολικής

αξίας

15.726,21

Ευρώ

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
βάσει τιμής, για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών της ομάδας Β, υδραυλικά υλικά, συνολικής αξίας
2.173,62 Ευρώ, η οποία συμφωνεί πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της με Κ.Μ. Π.61/2017 μελέτης
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Ιλίου.»
Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης
Η Οικονομική Επιτροπή
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει το πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού
διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος και υδραυλικών υλικών» και ανακηρύσσει
ως προσωρινό ανάδοχο για την προμήθεια υλικών της Ομάδας Α, υλικά αυτόματου ποτίσματος και της
ομάδας Β, υδραυλικά υλικά, τον υποψήφιο προμηθευτή «ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 83 & ΦΛΑΒΙΑΝΩΝ , Τ.Κ. 143 41, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΤΗΛ.
2102515005 ΦΑΞ 2102515010 office@landco.gr», διότι κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά βάσει τιμής, για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών της Ομάδας Α, υλικά
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αυτόματου ποτίσματος συνολικής αξίας 15.726,21 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για το σύνολο των προς
προμήθεια ειδών της ομάδας Β, υδραυλικά υλικά, συνολικής αξίας 2.173,62 Ευρώ, και

η οποία

συμφωνεί πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της με Κ.Μ. Π.61/2017 μελέτης της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος του Δήμου Ιλίου.
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
Χαραλαμπόπουλος Ι., Γκόγκος Κ.,
Κουμαραδιός Γ., Βέργος Ι.,
Κανελλόπουλος Γ., Γκόνης Χ.

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
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