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από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 18 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ.980/13.1.2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα επτά, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος 2. Καλούδης Κων/νος 3. Κορμά –
Γκουτζιάνα Δήμητρα, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5. Σερέτη Χριστίνα, 6. Κοκοτίνης Χρήστος, τακτικά μέλη
και 7. Αντζινάς Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 2. Μαργαρώνης
Παναγιώτης και 3. Πίκουλα Αργυρώ, τακτικά μέλη δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ.
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι δημοτικοί αστυνομικοί
κ.κ. Συρίγου και Αποστολοπούλου.
Τα πρακτικά τηρεί ο υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 16/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ή μη πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών για τη
συντήρηση κοινοχρήστων χώρων» (Α.Μ. 87/2016).
Ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του Σώματος το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.1218/2017 έγγραφο της Επιτροπής Αξιολόγησης και Διενέργειας
Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής:
Έπειτα από το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών την Δευτέρα 16/01/2017 από την επιτροπή
αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και
93 & 209 του Ν. 3463/09, που αφορούν την «Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση κοινοχρήστων χώρων»
Α.Μ. 87/2016, τα αποτελέσματα αναφέρονται στο συνημμένο πρακτικό αξιολόγησης.
Παρακαλούμε εγκρίνετε την πρόταση της επιτροπής, για να συνεχίσουμε στα επόμενα στάδια του διαγωνισμού
(ειδοποίηση εταιρειών για υπογραφή συμβάσεων κλπ.).
Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη του Σώματος το από 16.1.2017 Πρακτικό Αξιολόγησης Συνοπτικού
(Πρόχειρου) Διαγωνισμού, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Στο Δημοτικό κατάστημα συνεδρίασε σήμερα Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ., η
επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221
του Ν. 4412/2016 και 93 & 209 του Ν. 3463/09, που συγκροτήθηκε με την 296/2016 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αξιολογήσει τις οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον
πρόχειρο Διαγωνισμό που διενεργήθηκε την 20/12/2016, ύστερα από την 536/34429/ 08-12-2016 απόφαση του
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Δημάρχου, σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση
κοινοχρήστων χώρων», Α.Μ. 87/2016.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες:
1. Λαλλάς Αθανάσιος, πρόεδρος
2. Κελέσης Νικόλαος, μέλος
3. Νικολακοπούλου Θεοδώρα, μέλος.
Στη συνεδρίαση αυτή ανοίχθηκαν οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών με τα παρακάτω αποτελέσματα
(οι τιμές είναι χωρίς ΦΠΑ):

Α.Α.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΟΜΑΔΑ 1

ΟΜΑΔΑ 2

ΟΜΑΔΑ 3

ΟΜΑΔΑ 4

ΟΜΑΔΑ 5

ΟΜΑΔΑ 6

1

Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

7355,60 €

10260,50 €

3639,20 €

10430,00 €

2692,50 €

14919,00 €

2

ΣΗΜΑ ΑΒΕΕ

--------------

---------------

--------------

--------------

--------------

12730,50 €

3

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ι. ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ ΓΕΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΤΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ

4583,85 €

---------------

1424,76 €

---------------

--------------

-------------

4

ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ

9611,48 €

10398,05 €

3018,60 €

9552,05 €

2339,06 €

14965,72 €

5

ΚΩΝ/ΟΣ & ΔΗΜ. ΣΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.

5321,60 €

-------------

1966,00 €

--------------

--------------

--------------

6

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

5594,30 €

--------------

---------------

---------------

--------------

--------------

7

ΝΚ ΠΟΛΙΣ - ΠΡΟΤΥΠΟ Ο.Ε.

---------------

--------------

---------------

--------------

---------------

9218,90 €

8

RAMOS ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

--------------

9

Ε. ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗΣ – Π. ΣΑΙΚΑΣ Ο.Ε.

8144,40 €

11047,50 €

3670,00 €

9750,00 €

---------------

17107,00 €

10

ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

--------------

--------------

3018,60 €

--------------

2623,86 €

--------------

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
ΦΑΚΕΛΟΣ 8 (RAMOS ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ): αποκλείεται λόγω εκπρόθεσμης υποβολής του φακέλου του στο
κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Ηλιούπολης.
Η επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψη:
I.
II.
III.

Τις διατάξεις των Ν.4412/16, Ν.4013/11 & ΥΑ 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ).
Την 284/2016 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής για την διάθεση πίστωσης.
Την 296/2016 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής για την έγκριση της μελέτης και καθορισμό των
όρων του διαγωνισμού και τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας – αξιολόγησης προσφορών και
επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του διαγωνισμού

IV.
V.

Την 389/16 Απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη νομικής δέσμευσης
Τις υποβληθείσες από τους προμηθευτές προσφορές.
ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ
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Την κατακύρωση της προμήθειας στις κάτωθι εταιρείες σύμφωνα με την προσφορά τους και συγκεκριμένα:
1. Tην κατακύρωση της προμήθειας στην Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στο
ποσό των 10.260,50 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την προσφορά της, διότι καλύπτει τις τεχνικές
προδιαγραφές, είναι εντός προϋπολογισμού και συγκεκριμένα, στα είδη της ομάδας ( 2 )
2. Tην κατακύρωση της προμήθειας στην εταιρεία

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ι. ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ ΓΕΝΙΚΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, στο ποσό των
6.008,61 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την προσφορά της, διότι καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές,
είναι εντός προϋπολογισμού και συγκεκριμένα, στα είδη των ομάδων ( 1 ) και ( 3 )
3. Tην κατακύρωση της προμήθειας στην εταιρεία ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ, στο
ποσό των 11.891,11 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την προσφορά της, διότι καλύπτει τις τεχνικές
προδιαγραφές, είναι εντός προϋπολογισμού και συγκεκριμένα, στα είδη των ομάδων ( 4 ) και ( 5 )
4. Tην κατακύρωση της προμήθειας στην εταιρεία ΝΚ ΠΟΛΙΣ – ΠΡΟΤΥΠΟ Ο.Ε., στο ποσό των
9.218,90 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την προσφορά της, διότι καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές,
είναι εντός προϋπολογισμού και συγκεκριμένα, στα είδη της ομάδας ( 6 )
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ = 37379,12 € + ΦΠΑ 24 % = 46350,11
Η Επιτροπή,
Λαλλάς Αθανάσιος, Πρόεδρος

Κελέσης Νικόλαος, μέλος
Νικολακοπούλου Θεοδώρα, μέλος

(τ.υ.)
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και το από
16.1.2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Αποδέχεται το από 16.1.2017 Πρακτικό Αξιολόγησης Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού, της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση
κοινοχρήστων χώρων» (Α.Μ. 87/2016).
2. Κατακυρώνει τα πρακτικά του συνοπτικού διαγωνισμού που διεξήχθη στις 16.1.2016 για την
«Προμήθεια υλικών για την συντήρηση κοινοχρήστων χώρων» (Α.Μ. 87/2016), ως εξής:


στην εταιρεία «Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στο ποσό των 10.260,50 €
πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την προσφορά της, διότι καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές, είναι εντός
προϋπολογισμού και συγκεκριμένα, στα είδη της ομάδας (2)



στην εταιρεία «ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ι. ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΤΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ», στο ποσό των 6.008,61 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα
με την προσφορά της, διότι καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές, είναι εντός προϋπολογισμού και
συγκεκριμένα, στα είδη των ομάδων (1) και (3)



στην εταιρεία «ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ», στο ποσό των 11.891,11 € πλέον
ΦΠΑ, σύμφωνα με την προσφορά της, διότι καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές, είναι εντός
προϋπολογισμού και συγκεκριμένα, στα είδη των ομάδων (4) και (5)
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στην εταιρεία ΝΚ ΠΟΛΙΣ – ΠΡΟΤΥΠΟ Ο.Ε., στο ποσό των 9.218,90 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με
την προσφορά της, διότι καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές, είναι εντός προϋπολογισμού και
συγκεκριμένα, στα είδη της ομάδας (6)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ = 37379,12 € + ΦΠΑ 24 % = 46350,11
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 16/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 20.1.2017

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

4

