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 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30036/06.07.2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                           30η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                                  την 05.07.2017 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 5η  Ιουλίου 2017, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 29185/30.06.2017 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 30.06.2017. 

        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. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                          «      « 

6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.              «     « 

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

    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                  Μέλος της Ο.Ε 

2. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                          «     « 

 ΑΠΟΦΑΣΗ –281– 

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

1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6,  που αφορά την έγκριση πρακτικών 

και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 29799/04.07.2017 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

«Σας στέλνουμε το από 26/06/2017 πρακτικό που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών καθώς και το από 30/6/2017 πρακτικό αξιολόγησης των  

οικονομικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού για την  «Προμήθεια 

ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου» 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 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Στο Ίλιον την 26η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 έως 10:30 π. μ. 

στο Δημαρχείο Ιλίου Κάλχου 48 – 50 η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού (και αξιολόγησης 
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προσφορών με βάση το 221ου άρθρο Ν. 4412/2016 και τη με αριθμό 039/3417/27-01-2017 Απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 62ΤΖΩΕΒ-ΨΕ1), παρόντα μέλη της οποίας είναι οι : 

α. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, τακτικό μέλος  

β. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, τακτικό μέλος  

γ.ΜΠΑΖΔΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, αναπληρωματικό μέλος 

έχοντας υπόψη 

α) Τη με αριθμό 26068/14-06-2017 διακήρυξη για την «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του 

Δήμου», η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr και στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή, ενώ περίληψή της αναρτήθηκε στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, 

www.diavgeia.gov.gr και 

β) τη με αριθμό 242/24071/01-06-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω9ΣΟΩΕΒ-ΚΥ7) για 

την έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης της 

«Προμήθειας ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου», συνήλθε για την διενέργεια του ανωτέρω 

διαγωνισμού.  

 

Η Επιτροπή δημοσία συνεδριάζουσα δέχεται τις προσφορές των ενδιαφερομένων σε όλη τη διάρκεια 

της αναφερομένης στην διακήρυξη ώρας κατά σειρά προσελεύσεως, επί αποδείξει, ως κάτωθι : 

 

Πρώτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο εξωτερικό 

μέρος αυτού, φέρει την επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση :  

Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ε. Π. Ε. (Μαρκόνι 13, Αιγάλεω, Τ. Κ. 12242) 

Ο ανωτέρω φάκελος, μετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας του ενδιαφερομένου, 

αριθμείται με τον αριθμό (1) και μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 

 

Δεύτερος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο εξωτερικό 

μέρος αυτού, φέρει την επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση :  

Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α. Ε. (Μ. Αντύπα 33, Ηλιούπολη, Τ. Κ. 163 46) 

Ο ανωτέρω φάκελος, μετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας του ενδιαφερομένου, 

αριθμείται με τον αριθμό (2) και μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 

 

Αφού τελείωσε η ώρα που ορίζεται στην Διακήρυξη και μη συνεχιζόμενης κατά αδιάκοπο σειρά της 

παραδόσεως των προσφορών, κηρύσσεται η λήξη παράδοσης των προσφορών και απαγορεύεται για 

οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή των προσφορών μεταγενέστερα με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, 

ενώ επίσης κηρύσσεται η έναρξη της δημόσιας αποσφράγισης των παραδοθέντων φακέλων κατά σειρά 

http://www.ilion.gr/
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παραδόσεως και του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, ο οποίος έχει ως εξής : 

 

Πρώτος αποσφραγίζεται ο με αριθμό (1) φάκελος της προσφοράς του οικονομικού φορέα :  

Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ε. Π. Ε. 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Εγγύηση συμμετοχής 4.Α ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ-ΟΚ 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 

1599/1986 (Α’75) 

4.Β ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ-ΟΚ 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) της 

παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 

4.Γ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ-ΟΚ 

Επίκληση δάνειας επαγγελματικής ικανότητας 4.1 ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 

Επίκληση δάνειας οικονομικής επάρκειας 4.2 ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 

 

Δεύτερος αποσφραγίζεται ο με αριθμό (2) φάκελος της προσφοράς του οικονομικού φορέα :  

Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α. Ε. 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Εγγύηση συμμετοχής 4.Α ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ-ΟΚ 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 

1599/1986 (Α’75) 

4.Β ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ-ΟΚ 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) της 

παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 

4.Γ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ-ΟΚ 

Επίκληση δάνειας επαγγελματικής ικανότητας 4.1 ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 

Επίκληση δάνειας οικονομικής επάρκειας 4.2 ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή, κατά τη συνεδρίασή της, εξέτασε τα δικαιολογητικά συμμετοχής των οικονομικών φορέων 

που συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό και διαπίστωσε, όπως φαίνεται στους αντίστοιχους πίνακες 

παραπάνω, την πληρότητά τους και τη συμφωνία τους με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού 

και ιδίως με το 4ο άρθρο της διακήρυξης τόσο για τον οικονομικό φορέα «Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ε. Π. Ε.» 

όσο και για τον οικονομικό φορέα «Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α. Ε.». 

Ύστερα η Επιτροπή εξέτασε τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών των οικονομικών φορέων «Κ. 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.» και «Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α. Ε.», τα οποία κρίθηκαν ως σωστά, πλήρη και σύμφωνα 

με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης της παρούσας προμήθειας. 
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Με βάση τα παραπάνω, προτείνουμε να συνεχίσουν στο επόμενο στάδιο του παρόντος συνοπτικού 

διαγωνισμού προμήθειας, δηλαδή στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 

τους, οι οικονομικοί φορείς «Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ε. Π. Ε.» και «Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α. Ε. 

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η 

Για την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου (οικονομικές προσφορές) 

 

Στο Ίλιον σήμερα την 30η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στο 

Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48 – 50), η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης 

προσφορών με βάση το 221ου άρθρο Ν. 4412/2016 και τη με αριθμό 039/3417/27-01-2017 Απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 62ΤΖΩΕΒ-ΨΕ1) συνήλθε και εξέτασε τις ακόλουθες οικονομικές 

προσφορές για το συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου : 

 

1. Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ε. Π. Ε. (Συνολικής αξίας 19.290,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 24 %). 

2. Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α. Ε. (Συνολικής αξίας 20.344,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 24 %). 

 

Κατά την εξέτασή της έλαβε υπ’ όψη της : 

α) τη με αριθμό 26068/14-06-2017 διακήρυξη του κ. Δημάρχου, 

β) τη με αριθμό 242/24071/01-06-2017 (ΑΔΑ: Ω9ΣΟΩΕΒ-ΚΥ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ιλίου, η οποία αφορά την έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια 

ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου» και τον καθορισμό όρων διακήρυξης,  

γ) το από 26/06/2017 πρακτικό δημοπρασίας, το οποίο αφορά στην εξέταση των δικαιολογητικών και 

των τεχνικών προσφορών που υποβλήθηκαν από τους οικονομικούς φορείς που συμμετείχαν στον 

παρόντα διαγωνισμό προμήθειας και 

δ) το Ν. 4412/2016 και τις λοιπές νομοθετικές διατάξεις που εφαρμόζονται στην παρούσα προμήθεια, 

όπως αυτές αναφέρονται στη σχετική διακήρυξη. 

Με βάση τα παραπάνω, η επιτροπή προτείνει να γίνει η προμήθεια από τον οικονομικό φορέα «Κ. 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ε. Π. Ε.», ο οποίος υπέβαλλε την οικονομικότερη προσφορά για το σύνολο των προς 

προμήθεια ειδών, αξίας 19.290,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α., η οποία ικανοποιεί τις 

τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους διακήρυξης της παρούσας προμήθειας». 

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 τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού για την  
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«Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου», και ανακηρύσσει ως προσωρινό ανάδοχο της 

παραπάνω προμήθειας  τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ε. Π. Ε.», ο 

οποίος υπέβαλλε την οικονομικότερη προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, αξίας 

19.290,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α., η οποία ικανοποιεί τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους διακήρυξης της παρούσας προμήθειας 

 

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., 

                                        Βομπιράκη Ν., Κουμαραδιός Γ.,     

                                          Βέργος Ι., Κανελλόπουλος Γ., 

                                            Γαλούνης Δ. 

                ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ  
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