ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα
από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 2 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η
Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ. 15351/29-5-2015 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα πέντε, δηλαδή οι κ.κ. 1. Δημητρόπουλος Άγγελος, Πρόεδρος, 2. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 3.
Μπασούρης Μαρίνος, 4. Σερέτη Χριστίνα, τακτικά μέλη, και 5. Πανταζόπουλος Ηλίας, αναπληρωματικό
μέλος, ότι οι κ.κ. 1. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 2. Καλούδης Κων/νος, 3. Κοκοτίνης Χρήστος, 4.
Μαργαρώνης Παναγιώτης και 5. Πίκουλα Αργυρώ, τακτικά μέλη δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν
νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στην συνεδρίαση είναι οι υπάλληλοι
κ.κ. Κατσάρης και Κακάτσιος.
Τα πρακτικά τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 122/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επανάληψη πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ,
φωτοαντιγραφικών και πολυμηχανημάτων για τη μηχανογράφηση του Δήμου και των ΚΕΠ» (Α.Μ.
ΠΛΗΡ3/21015)
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Δημητρόπουλος, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για
την ανάγκη να συζητηθεί το θέμα που αφορά στην επανάληψη πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια
αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ, φωτοαντιγραφικών και πολυμηχανημάτων για τη μηχανογράφηση του Δήμου
και των ΚΕΠ», εκτός ημερησίας διατάξεως.
Ο υπάλληλος του Δήμου και μέλος της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού, κ. Κακάτσιος, που
εισηγήθηκε την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος, είπε τα εξής:
Με την 90/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε η Επιτροπή παραλαβής,
αποσφράγισης κα αξιολόγησης προσφορών, ανεξαρτήτως ποσού, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ
11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ)
Με την υπ’ αριθ. 46/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ψηφίστηκαν οι σχετικές πιστώσεις για
την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας
Με την υπ’ αριθ. 135/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η ανάληψη των σχετικών
νομικών δεσμεύσεων για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας
Με την υπ’ αριθ. 72/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η νόμιμα συνταγμένη και
θεωρημένη ΠΛΗΡ3/2015 μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης της
ανωτέρω προμήθειας με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού.
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Στις 4 Μαΐου 2015, διεξήχθη πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ,
φωτοαντιγραφικών και πολυμηχανημάτων για τη μηχανογράφηση του Δήμου και των ΚΕΠ» (Α.Μ.
ΠΛΗΡ3/21015), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ.οικ.11041//22.4.2015 διακήρυξη του κ. Δημάρχου.
Στη συνέχεια, ο εισηγητής, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το από 4.5.2015 Πρακτικό
Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής: Στο
δημοτικό κατάστημα συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την 04/05/2015 και ώρα 11:00 η επιτροπή που
συγκροτήθηκε με την 90/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να διενεργήσει τον πρόχειρο
διαγωνισμό που προκηρύχθηκε για την "προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ, φωτοαντιγραφικών &
πολυμηχανημάτων για τη μηχανογράφηση του Δήμου και των ΚΕΠ" με τη 11041/22.04.15 διακήρυξη του
Δημάρχου, η οποία δημοσιεύθηκε προσηκόντως, στα φύλλα της 24.04.2015 των εφημερίδων α)"Δημοπρασιών
και Πλειστηριασμών" και "Ο Ημερήσιος Δημότης"
Μετά τη συμπλήρωση της ώρας που ορίζει η διακήρυξη, δηλαδή της 11: 30, η επιτροπή προέβη στη διαδικασία
αποσφράγισης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ, τα ονόματα δε ή οι επωνυμίες όσων
υπέβαλαν προσφορά ανακοινώθηκαν στους παρευρισκόμενους.
Τα στοιχεία των διαγωνιζόμενων και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν με την προσφορά τους φαίνονται στον
παρακάτω πίνακα:
Α/Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η΄

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Οδός Αρμονίας Θέση ΛΙΟΦΥΤΙΣπάτα

1. Εγγύηση συμμετοχής
2.Πιστοποιητικό επιμελητηρίου
3. Πιστοποιητικό Ασφαλιστική ενημερότητας
4.Υπέυθυνες δηλώσεις

systems Μπακογιάννη 44-Μεταμόρφωση
Αττικής

1. Εγγύηση συμμετοχής
2.Πιστοποιητικό επιμελητηρίου
3. Πιστοποιητικό Ασφαλιστική ενημερότητας
4.Υπέυθυνες δηλώσεις

Α.&Η ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.
1
Παρελήφθη με Ταχ/μειο
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3

4

Cosmos
Α.Ε.Β.Ε.

Business

ΑΚΤΙΒ κομπιούτερ σύστεμς Α.Ε.

ΣΥΝΔΕΣΗ κομπιούτερ ΕΠΕ

Ελ.Βενιζέλου107-Αγ.Παρασκευή

1. Εγγύηση συμμετοχής
2.Πιστοποιητικό επιμελητηρίου
3. Πιστοποιητικό Ασφαλιστική ενημερότητας
4.Υπέυθυνες δηλώσεις

Λ. Ειρήνης 28- Ηλιούπολη

1. Εγγύηση συμμετοχής
2.Πιστοποιητικό επιμελητηρίου
3. Πιστοποιητικό Ασφαλιστική ενημερότητας
4.Υπέυθυνες δηλώσεις

Η εξέταση των δικαιολογητικών και η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών καθώς και αποσφράγιση
των οικονομικών προσφορών θα γίνει σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της επιτροπής.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Γκούμας Λεωνίδας

2. Κονταράκη Μαρία
(τ.υ.)
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3. Κακάτσιος Γεώργιος

Στη συνέχεια, ο εισηγητής, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το από 25.5.2015 Πρακτικό
Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής: Στο
δημοτικό κατάστημα Ηλιούπολης συνεδρίασε την 25/05/2015 η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 90/2015
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να αξιολογήσει τα αποτελέσματα του πρόχειρου
διαγωνισμού που διενεργήθηκε την 04/05/2015, ύστερα από την 11041/22.04.15 απόφαση του Δημάρχου, για
την προμήθεια "προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ, φωτοαντιγραφικών & πολυμηχανημάτων για τη
μηχανογράφηση του Δήμου και των ΚΕΠ".
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του Ν 2286/95 και του ΕΚΠΟΤΑ
2. Την 11041/22.04.15 απόφαση του Δημάρχου.
3. Το από 04/05/2015 πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού.
4. Την επιπλέον ενημέρωση του συντάκτη της μελέτης σχετικά με τα μελάνια ΗΡ 7110 του πίνακα
5. Τις προσφορές των προμηθευτών.
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Επειδή από την απλή και μόνο ενημέρωση του συντάκτη της μελέτης τροποποιείται η αρχικώς εγκεκριμένη
μελέτη και οι όροι του πρόχειρου διαγωνισμού κυρίως ως προς την ποσότητα, την επανάληψη του πρόχειρου
διαγωνισμού, με ταυτόχρονη μέριμνα δικαιώματος προαίρεσης σε ότι αφορά την προμήθεια νέων εκτυπωτών
στην οποία προτίθεται να προβεί ο Δήμος
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μητσιώνης Γεώργιος

Γκούμας Λεωνίδας

Κακάτσιος Γεώργιος

(τ.υ.)
Μετά τα ανωτέρω,
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ) , την παρ.1 του
άρθρου 3 της Υ.Α 11398/93 (ΕΚΠΟΤΑ)
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερησίας διατάξεως συζήτηση του θέματος
2. Εγκρίνει την επανάληψη του διαγωνισμού για την «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ,
φωτοαντιγραφικών και πολυμηχανημάτων για τη μηχανογράφηση του Δήμου και των ΚΕΠ» (Α.Μ.
ΠΛΗΡ3/21015), επειδή από την απλή και μόνο ενημέρωση του συντάκτη της μελέτης τροποποιείται η
αρχικώς εγκεκριμένη μελέτη και οι όροι του πρόχειρου διαγωνισμού κυρίως ως προς την ποσότητα, με
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ταυτόχρονη μέριμνα δικαιώματος προαίρεσης σε ότι αφορά την προμήθεια νέων εκτυπωτών στην οποία
προτίθεται να προβεί ο Δήμος
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 122/2015 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 4.6.2015

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
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