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46η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ

την 15.11.2017

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ»
σήμερα την 15η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ.
49516/10.11.2017 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 10.11.2017.
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. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.

Αν. Μέλος της Ο.Ε

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ

Μέλος της Ο.Ε

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

«

«

3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

«

«

ΑΠΟΦΑΣΗ –469–
Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το
17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης
της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση του Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια
εργαλείων – μηχανημάτων και αναλωσίμων ειδών για την κάλυψη αναγκών των συνεργείων του
Δήμου».
Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 49355/09.11.2017 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
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«Προμήθεια εργαλείων - μηχανημάτων και αναλωσίμων ειδών για την κάλυψη αναγκών των
συνεργείων του Δήμο» που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που
κατατέθηκαν από την εταιρεία ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και παρακαλούμε να αποφασίσετε
σχετικά .»
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
για την «Προμήθεια εργαλείων-μηχανημάτων και αναλωσίμων ειδών για την κάλυψη
αναγκών των συνεργείων του Δήμου», προϋπολογισμού 57.318,39€ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.
Στο Ίλιον την 08 Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη, στο Δημαρχείο Ιλίου, το οποίο
βρίσκεται επί της οδού Κάλχου 48-50, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης
υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2017 βάσει
του Ν. 4412/16 και της με αριθμό 039/3417/27-01-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Ιλίου (62ΤΖΩΕΒ-ΨΕ1), αποτελούμενη από τους:
Τακτικά μέλη
1. Δήμητρα ΚΟΝΤΕΚΑΚΗ
2. Δημήτριος ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ
3. Ευάγγελος ΓΕΡΑΣΗΣ
Αναπληρωματικά μέλη
1. Καλλιόπη ΔΙΑΜΑΝΤΗ
2. Ευαγγελία ΝΙΝΟΥ
3. Πολυζώης ΧΡΗΣΤΟΥ
Παρόντα μέλη της οποίας ήταν τα κάτωθι:
1. Δήμητρα ΚΟΝΤΕΚΑΚΗ
2. Δημήτριος ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ
3. Ευάγγελος Γεράσης
και έχοντας υπόψη της:
1. Την με κωδικό Π141/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (17REQ001747796),
2. την με αριθμ. 360/37689/05-09-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΧΙΞΩΕΒΧΝΒ) για την έγκριση της διάθεσης της πίστωσης, των τεχνικών προδιαγραφών και την
κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια εργαλείων-μηχανημάτων και
αναλωσίμων ειδών για την κάλυψη αναγκών των συνεργείων του Δήμου»,
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3. την υπ’ αρ. 38352/08-09-2017 Διακήρυξη (17PRΟC001919148) του κ. Δημάρχου,
περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (AΔΑ: 6ΒΑΦΩΕΒ-ΜΕ6) καθώς και στην
επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr,
4. Το από 22/09/2017 πρακτικό αξιολόγησης υποβληθέντων φακέλων δικαιολογητικών
συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών της αρμόδιας επιτροπής
διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη
δημοσίων συμβάσεων για το έτος 2017
5. Την με αριθμ. 393/42260/29-09-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου
(Α.Δ.Α.: ΨΟΖΠΩΕΒ-ΨΔ0) η οποία κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες με το με αριθ. πρωτ.
42260/1/29-09-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
6. Το με αριθμ. πρωτ. 42260/2/06-10-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με
θέμα: «Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης»
7. Το από 07/11/2017 ηλεκτρονικό μήνυμα προς τον προσωρινό ανάδοχο, της Επιτροπής
Αξιολόγησης
8. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο με αριθμ. πρωτ.
44746/13-10-2017 και 48819/08-11-2017

συνήλθε προκειμένου να αποσφραγίσει και να εξετάσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του
προσωρινού αναδόχου με την επωνυμία: «ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΜΕΣΙΤΕΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»,
Κατά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου συμφωνούν
πλήρως με το άρθρο 8 «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» της με αριθμό πρωτ. 38352/08-09-2017
διακήρυξης, και τα έκανε αποδεκτά.
Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή προτείνει η προμήθεια:
α) Για τα είδη της 1ης ομάδας «Αναλώσιμα μηχανήματα κήπων-Τμήμα Εφαρμογών Πρασίνου», για τα
είδη της 2ης ομάδας «Εργαλεία κήπων-Τμήμα Εφαρμογών Πρασίνου», για τα είδη της 3ης ομάδας
«Εργαλεία - Τεχνική Υπηρεσία», για τα είδη της 4ης ομάδας «Αναλώσιμα εργαλεία-Τμήμα Διαχείρισης και
Συντήρησης Οχημάτων», για τα είδη της 8ης ομάδας «Είδη χρωματοπωλείου-Τμήμα Διαχείρισης και
Συντήρησης Οχημάτων» και για τα είδη της 9ης ομάδας «Εργαλεία - Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης
Οχημάτων»

να γίνει από την εταιρεία με την επωνυμία «ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ-ΜΕΣΙΤΕΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

&

ΕΙΔΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ», η οποία κατέθεσε οικονομική προσφορά όπως αυτή εμφαίνεται στον
κατωτέρω πίνακα:
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Α/Α

ΟΜΑΔΑ

Ποσό οικονομικής
προσφοράς
(χωρίς Φ.Π.Α.)

1

1η ομάδα «Αναλώσιμα μηχανήματα
κήπων-Τμήμα Εφαρμογών Πρασίνου»

3.546,00€

4.397,04€

1.432,80€

1.776,67€

13.263,35€

16.446,55€

2.391,00€

2.964,84€

90,00€

111,60€

475,00€

589,00€

21.198,15€

26.285,71€

2
3
4

5

6

2η ομάδα «Εργαλεία κήπων-Τμήμα
Εφαρμογών Πρασίνου»
3η ομάδα «Εργαλεία - Τεχνική
Υπηρεσία»
4η ομάδα «Αναλώσιμα εργαλείαΤμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης
Οχημάτων»
8η ομάδα «Είδη χρωματοπωλείουΤμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης
Οχημάτων»
9η ομάδα «Εργαλεία - Τμήμα
Διαχείρισης και Συντήρησης
Οχημάτων»
ΣΥΝΟΛΟ

Ποσό οικονομικής
προσφοράς (με Φ.Π.Α.)

και είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης με κωδικό Π141/2017 και της με
αριθμό 38352/08-09-2017 διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού.»
Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.
Η Οικονομική Επιτροπή
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,
Αποφασίζει Ομόφωνα
1.Εγκρίνει το Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την
«Προμήθεια εργαλείων – μηχανημάτων και αναλωσίμων ειδών για την κάλυψη αναγκών των
συνεργείων του Δήμου», και αναθέτει την παραπάνω προμήθεια ως εξής:
Για τα είδη της 1ης ομάδας «Αναλώσιμα μηχανήματα κήπων-Τμήμα Εφαρμογών Πρασίνου», για
τα είδη της 2ης ομάδας «Εργαλεία κήπων-Τμήμα Εφαρμογών Πρασίνου», για τα είδη της 3ης ομάδας
«Εργαλεία - Τεχνική Υπηρεσία», για τα είδη της 4ης ομάδας «Αναλώσιμα εργαλεία-Τμήμα Διαχείρισης και
Συντήρησης Οχημάτων», για τα είδη της 8ης ομάδας «Είδη χρωματοπωλείου-Τμήμα Διαχείρισης και
Συντήρησης Οχημάτων» και για τα είδη της 9ης ομάδας «Εργαλεία - Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης
Οχημάτων»

στην εταιρεία με την επωνυμία «ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ-

ΜΕΣΙΤΕΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

&

ΕΙΔΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ», η οποία κατέθεσε οικονομική προσφορά όπως αυτή εμφαίνεται στον κατωτέρω
πίνακα:
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Α/Α

ΟΜΑΔΑ

Ποσό οικονομικής
προσφοράς
(χωρίς Φ.Π.Α.)

1

1η ομάδα «Αναλώσιμα μηχανήματα κήπωνΤμήμα Εφαρμογών Πρασίνου»

3.546,00€

4.397,04€

2

2η ομάδα «Εργαλεία κήπων-Τμήμα
Εφαρμογών Πρασίνου»

1.432,80€

1.776,67€

3

3η ομάδα «Εργαλεία - Τεχνική Υπηρεσία»

13.263,35€

16.446,55€

η

Ποσό οικονομικής
προσφοράς (με Φ.Π.Α.)

4

4 ομάδα «Αναλώσιμα εργαλεία-Τμήμα
Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων»

2.391,00€

2.964,84€

5

8η ομάδα «Είδη χρωματοπωλείου-Τμήμα
Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων»

90,00€

111,60€

475,00€

589,00€

21.198,15€

26.285,71€

6

9η ομάδα «Εργαλεία - Τμήμα Διαχείρισης
και Συντήρησης Οχημάτων»
ΣΥΝΟΛΟ

και είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης με κωδικό Π141/2017 και της με
αριθμό 38352/08-09-2017 διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού
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.
Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη
Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

Τα Μέλη
Κουμαραδιός Γ., Γκόγκος Κ.,
Κανελλόπουλος Γ., Χαραλαμπόπουλος Ι.,
Βέργος Ι., Γαλούνης Δ.

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
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