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από το πρακτικό της 19ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 12 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. το μεσημέρι στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 19102/7.7.2017 πρόσκληση του
κ. Προέδρου που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα πέντε, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Αντύπας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3.
Μπασούρης Μαρίνος, τακτικά μέλη, 4. Καλούδης Κων/νος και 5. Πίκουλα Αργυρώ, αναπληρωματικά μέλη,
ότι οι κ.κ. 1. Παπαδόπουλος Κων/νος, 2. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 3. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 4.
Σερέτη Χριστίνα, 5. Αναγνώστου Ιωάννης και 6. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν
αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρών στη συνεδρίαση
είναι ο διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών κ. Κατσάρης και η υπάλληλος κ. Συρίγου.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 205/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ματαίωση της διαδικασίας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και
εγκατάσταση πλυντηρίου αυτοκινήτων» (Α.Μ. Κ7/2017) και επανάληψη της διαδικασίας
O Αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 9ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ.
οικ.17814/2017 έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση πλυντηρίου
αυτοκινήτων» (Α.Μ. Κ7/2017), το οποίο έχει ως εξής:
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :
1. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑ: 17REQ005982893
2. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑ: 17REQ005982962
3. Την υπ’ αριθ. Κ 7/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου
4. Την υπ’ αριθ. 71/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου που αφορά την κίνηση
διαδικασιών, τη δέσμευση για εγγραφή πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2018
ποσού 38.000€, την ανάληψη υποχρέωσης σε βάρος του ΚΑΕ : 10.7135.0027 του οικονομικού έτους 2017
ποσού 62.000€ και τη παροχή εξουσιοδότησης στην Οικονομική Επιτροπή με ΑΔΑ: 6Γ8ΟΩΡΥ-ΣΦΜ.
5. Την υπ. αρ. 58/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε η πίστωση σε βάρος
του Κ.Α.10.7135.0027 προϋπολογισμού έτους 2017 για το Δήμο Ηλιούπολης, ΑΑΥΣΥΜ 366/2017, με ΑΔΑ:
ΩΠ7ΞΩΡΥ-417.
6. Την με αριθ. 86/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης
της προμήθειας, εγκρίθηκε η μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου και καθορίστηκαν οι όροι του
Διαγωνισμού, με ΑΔΑ: 6ΚΩ2ΩΡΥ-ΜΔΗ
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7. Την 71/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής , με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού, κάτω των ορίων της προμήθειας και εγκατάστασης πλυντηρίου αυτοκινήτων με ΑΔΑ
Ω5Ι6ΩΡΥ-ΕΞ2
8. Την υπ. αριθ. πρωτ. οικ. 13334/15-05-2017 Διακήρυξη
9. Την Περίληψη διακήρυξης με αριθ. πρωτ. οικ. 13334/15-05-2017 με ΑΔΑ: ΩΤΑΧΩΡΥ-ΥΦΛ
10. Την δημοσίευση της περίληψης στις εφημερίδες Ναυτεμπορική, Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών,
Κοινωνική, Ημερήσιος Δημότης, Συνείδηση και στο ΦΕΚ τεύχος ΔΔΣ. Στην ιστοσελίδα της διαύγειας, στον
ιστότοπο του Δήμου www.ilioupoli.gr, στο δικτυακό τόπο ΕΣΗΔΗΣ ,ΚΗΜΔΗΣ και ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
11. Ο διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού
διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 41758. H καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν
12/6/2017 και το άνοιγμα των προσφορών ήταν 16/6/2017 στις 13:00 .
12. Το γεγονός ότι δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 1 Πρακτικό της.
Προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή τη ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού αριθ. πρωτ. οικ. 13334/15-05-2017 «Προμήθεια και εγκατάσταση πλυντηρίου
αυτοκινήτων» Α.Μ.: Κ 7/2017 προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ και την επανάληψη της διαδικασίας
σύναψης χωρίς τροποποίηση των όρων της αρχικής διακήρυξης.

Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, το από 16.6.2107 Πρακτικό Νο
1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής:
ΝΟ 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Του

Ανοικτού διαγωνισμού για

την

Προμήθεια και εγκατάσταση πλυντηρίου αυτοκινήτων» Α.Μ.

Κ7/2017 προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με τα ακόλουθα στοιχεία :
1. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑ: 17REQ005982893
2. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑ: 17REQ005982962
3. Την υπ’ αριθ. Κ 7/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου
4. Την υπ’ αριθ. 71/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου που αφορά την κίνηση
διαδικασιών, τη δέσμευση για εγγραφή πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2018
ποσού 38.000€ , την ανάληψη υποχρέωσης σε βάρος του ΚΑΕ : 10.7135.0027 του οικονομικού έτους
2017 ποσού 62.000€ και τη παροχή εξουσιοδότησης στην Οικονομική Επιτροπή με ΑΔΑ: 6Γ8ΟΩΡΥΣΦΜ.
5. Την υπ. αρ. 58/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε η πίστωση σε βάρος
του Κ.Α.10.7135.0027 προϋπολογισμού έτους 2017 για το Δήμο Ηλιούπολης, ΑΑΥΣΥΜ 366/2017, με ΑΔΑ:
ΩΠ7ΞΩΡΥ-417.
6. Την με αριθ. 86/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης
της προμήθειας, εγκρίθηκε η μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου και καθορίστηκαν οι όροι του
Διαγωνισμού, με ΑΔΑ: 6ΚΩ2ΩΡΥ-ΜΔΗ
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7. Την 71/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής , με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού ,κάτω των ορίων της προμήθειας και εγκατάστασης πλυντηρίου αυτοκινήτων με ΑΔΑ :
Ω5Ι6ΩΡΥ-ΕΞ2
8. Την υπ. αριθ. πρωτ. οικ. 13334/15-05-2017 Διακήρυξη
9. Την Περίληψη διακήρυξης με αριθ. πρωτ. οικ. 13334/15-05-2017 με ΑΔΑ: ΩΤΑΧΩΡΥ-ΥΦΛ
10. Την δημοσίευση της περίληψης στις εφημερίδες Ναυτεμπορική, Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών,
Κοινωνική, Ημερήσιος Δημότης, Συνείδηση και στο ΦΕΚ τεύχος ΔΔΣ. Στην ιστοσελίδα της διαύγειας, στον
ιστότοπο του Δήμου www.ilioupoli.gr, στο δικτυακό τόπο ΕΣΗΔΗΣ ,ΚΗΜΔΗΣ και ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Στην Ηλιούπολη, στις 16-06-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε
με την υπ. Αριθ. 71/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις
προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 41758 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. οικ. 13334/15-052017 διακήρυξης , για την Προμήθεια και εγκατάσταση και εγκατάσταση πλυντηρίου αυτοκινήτων Α.Μ.:
Κ7/2017
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Πεταχτή Σοφία ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

2.

Τακτικό Μέλος

Λαλλάς Αθανάσιος ΤΕ 3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ.

3.

Τακτικό Μέλος

Κουβελέτσου Ζωγραφιά ΤΕ17

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. οικ. 13334/04-07-2016 διακήρυξη για την Προμήθεια και
εγκατάσταση και εγκατάσταση πλυντηρίου αυτοκινήτων Α.Μ. Κ7/2017 και το νομικό πλαίσιο που διέπει
τον εν λόγω διαγωνισμό , αναφέρει τα εξής:
Ο διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού
συστήματος τον αριθμό 41758. H καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν 12/6/2017 και το
άνοιγμα των προσφορών ήταν 16/6/2017 στις 13:00.
Η Επιτροπή συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό
πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 41758 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν
χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» (δηλ. είχε λήξει η νόμιμη ημερομηνία υποβολής
προσφορών και είχε «κλειδώσει» για περαιτέρω κατάθεση προσφοράς εκτός ημ/νίας) και αφετέρου ότι δεν έχει
υποβληθεί καμία προσφορά.
Ως εκ τούτου ο διαγωνισμός κατέστη άγονος.
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και
υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα στις 16/06/2017
Η Επιτροπή,
Πεταχτή Σοφία, Πρόεδρος,

Λαλλάς Αθανάσιος, μέλος
Κουβελέτσου Ζωγραφιά, μέλος

(τ.υ.)
3

ΑΔΑ: ΩΩΗ8ΩΡΥ-1ΗΨ

Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το Ν.
4412/2016, το Π.Δ. 80/2016
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απεχούσης της κ. Πίκουλα)
Εγκρίνει την ματαίωση της διαδικασίας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια
και εγκατάσταση πλυντηρίου αυτοκινήτων» (Α.Μ. Κ7/2017) και την επανάληψη αυτής, διότι δεν υπεβλήθη
καμία προσφορά και ως εκ τούτου ο διαγωνισμός κατέστη άγονος.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 205/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 13.7.2017

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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