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Απόσπασμα
από το πρακτικό της 24ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 27 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.26275/22.9.2017 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 οκτώ, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Παπαδόπουλος Κων/νος, 3.
Μπασούρης Μαρίνος, 4. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 5. Σερέτη Χριστίνα, τακτικά μέλη, 6. Καλούδης
Κων/νος, 7. Κουρής Μιχαήλ, 8. Πίκουλα Αργυρώ, αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1. Παναγιώταρης
Αναστάσιος, 2. Αντύπας Γεώργιος, 3. Αναγνώστου Ιωάννης και 4. 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.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 282/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος για την
«Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων» (Α.Μ. Τ.Υ.5/2017).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, τόνισε την επιτακτική ανάγκη για την συζήτηση εκτός
ημερησίας διατάξεως του θέματος που αφορά στην έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμούκαι
κατακύρωση αποτελέσματος για την «Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων» (Α.Μ. Τ.Υ.5/2017)
και εισηγήθηκε το θέμα στο Σώμα.

O Αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε την
εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος, έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ’ αριθ. πρωτ.
οικ.26782/2017 έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια, σας
παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση του αποτελέσματος του ανωτέρω
διαγωνισμού που διεξήχθη την 02/08/17, στον μοναδικό προσφέροντα «προσωρινά ανάδοχο» στον κο Ζήση
Ζιώγα.
Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη του Σώματος το από 2/8/2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το
οποίο έχει ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Στην Ηλιούπολη σήμερα την 02/08/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
Δημαρχείο Ηλιούπολης η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 71/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην
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αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού για την «προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμάτων» (5/2017).
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Νικόλαος Κελέσης - Πρόεδρος
2) Χρήστος-Παρμενίων Βακάλης – Τακτικό μέλος
3) Βιργινία Πανταζή – Τακτικό μέλος
1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 11.30

την παραλαβή των φακέλων προσφορών που κατέθεταν οι

ενδιαφερόμενοι, καθώς και αυτών που είχαν αποσταλεί στην υπηρεσία.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή
καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης.
Η Επιτροπή αποφάσισε η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής
προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς να γίνει σε μία συνεδρίαση διότι κατατέθηκε μια μόνο προσφορά.
2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία της προσφοράς (σφραγισμένος φάκελος κ.λ.π). Η
προσφορά υποβλήθηκε σε σφραγισμένο φάκελο, φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η διακήρυξη στο άρθρο
8. Συγκεκριμένα, προσφορά υπέβαλε:
Α/Α

Ονοματεπώνυμο
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3. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς, το φάκελο των δικαιολογητικών
συμμετοχής, καθώς και το φάκελο της τεχνικής προσφοράς, μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την
Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.
Ο διαγωνιζόμενος και τα δικαιολογητικά που υπέβαλε, είναι τα εξής:
Α/Α
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Ονοματεπώνυμο
ECO SOLUTION – ΖΗΣΗΣ ΖΙΩΓΑΣ

Δικαιολογητικά
ΤΕΥΔ,ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
4. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς. Συγκεκριμένα:
α. Η προσφορά του κου Ζήση Ζιώγα είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.
5. Ακολούθησε η αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς, του προσφέροντος που έγινε δεκτός κατά τα
παραπάνω. Η προσφερόμενη τιμή με Φ.Π.Α διαμορφώνεται ως εξής:
Α/Α
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Ονοματεπώνυμο
ECO SOLUTION – ΖΗΣΗΣ ΖΙΩΓΑΣ

Οικονομική προσφορά σε ευρώ
70.308,00

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. Οικ. 20539/20-07-17 Διακήρυξη του Δημάρχου
2. την υποβληθείσα προσφορά
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. την υπ’ αριθ. ΑΑΥΣΥΜ 342-24/03/17 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
5. τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή
των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση με Κ.Α.Ε 35.7135.0027 οικ.
έτους 2017.
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προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:
Την ανάδειξη του κου Ζήση Ζιώγα ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας υπόγειων κάδων απορριμάτων
γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και
προσέφερε χαμηλή τιμή.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται.
Η Επιτροπή,
Νικόλαος Κελέσης, Πρόεδρος,

Χρήστος – Παρμενίων Βακάλης, μέλος
Βιργινία Πανταζή, μέλος
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 άρθρο 24
του Ν. 3613/2007, το Ν. 4412/2016, το από 2.8.2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
Ι. Ομόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
ΙΙ. Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απεχούσης της κ. Πίκουλα και δηλώνοντας λευκό ο κ. Κουρής)
1. Αποδέχεται και εγκρίνει το από 2.8.2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού που αφορά
την «Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων» (Α.Μ. Τ.Υ.5/2017)
2. Κατακυρώνει τα πρακτικά του διαγωνισμού για την «Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων»
(Α.Μ. Τ.Υ.5/2017) και αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο για την ανωτέρω προμήθεια στην εταιρεία
«ECO SOLUTION – ΖΗΣΗΣ ΖΙΩΓΑΣ», διότι η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνα με τους όρους
της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και στο ποσό των 70.308,00 €

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 282/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΚΟΡΜΑ- ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 28.9.2017

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ
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