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από το πρακτικό της 26ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 11 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.27996/06.10.2017 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, 6. Αντύπας Γεώργιος,
τακτικά μέλη, 7. Καλούδης Κων/νος, 8. Πίκουλα Αργυρώ, αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1.
Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Αναγνώστου Ιωάννης και 3. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη, δεν
προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρών
στη συνεδρίαση είναι υπάλληλοι του Δήμου, κ.κ. Κακάτσιος, Μακρής, Συρίγου και Παπακώστα.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 319/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού συνοποτικού διαγωνισμού για τις «Εργασίες κλαδέματος και κοπής
ψηλών δέντρων» (Α.Μ. Γεωπ.9/2017).
O Αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 16ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος το από 2.8.2017 Πρακτικό της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού, σχετικά με τις «Εργασίες κλαδέματος και κοπής ψηλών δέντρων» (Α.Μ.
Γεωπ.9/2017), το οποίο έχει ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Στο δημοτικό κατάστημα Ηλιούπολης, συνήλθε σήμερα στις 2 Αυγούστου 2017 και ώρα 11:00 η
επιτροπή διενέργειας που συγκροτήθηκε με την 206/17 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, προκειμένου να
διενεργήσει τον συνοπτικό διαγωνισμό προβαίνοντας στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών,
για τις «Εργασίες κλαδέματος και κοπής ψηλών δένδρων» Α.Μ. Γεωπ.9/20117 για τον οποίο εκδόθηκε η
αριθμ. 20321/19.07.2017 διακήρυξη

του Δημάρχου προσηκόντως δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του

ΚΗΜΔΗΣ όπου και έλαβε μοναδικό αριθμό 17PROC001718221/19.07.2017, στην επίσημη ιστοσελίδα του
δήμου την ίδια ως άνω ημερομηνία 19.07.2017 σύμφωνα με το αποδεικτικό εντός του φακέλου της
προμήθειας και στην τοπική εφημερίδα «Ημερήσιος Δημότης» την 21.07.2017.
Ο Πρόεδρος της επιτροπής μετά την διαπίστωση της απαρτίας αφού είναι παρόντα τρία στα τρία μέλη ήτοι:
Κακάτσιος Γιώργος, Κολυμπίρης Δημήτριος και Λουΐζου Ευτυχία τακτικά μέλη, αφού παρέλαβε τον φάκελο
της εταιρείας Μητρογιάννης Α. και ΣΙΑ Ε.Ε. από το πρωτόκολλο της υπηρεσίας, κάλεσε τους υποψηφίους να
καταθέσουν προσφορά, μετά την λήξη της προθεσμίας παραλαβής και αφού δεν υπήρχε κανένας άλλος για
να προσφέρει δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει καμία προσφορά δεκτή.
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Η Επιτροπή αποφάσισε την αποσφράγιση όλων των φακέλων(δικαιολογητικών, τεχνικών και
οικονομικών) σε μία δημόσια συνεδρίαση.
Στο διαγωνισμό συμμετείχαν και υπέβαλαν προσφορές οι κατωτέρω προμηθευτές:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α/Α
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1

ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.

Αραπάκη 56-Καλλιθέα

Πλήρη σύμφωνα με την διακ/ξη

2

ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Μεγάλου Σπηλαίου 17,Αθήνα

Πλήρη σύμφωνα με την διακ/ξη

3

ΣΑΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ηχούς 28-Π.Φάληρο

Πλήρη σύμφωνα με την διακ/ξη

4

ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Λεοντίου 35-Ιλιον

Πλήρη σύμφωνα με την διακ/ξη

5

ΜΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αιόλου 8-Καματερού

Πλήρη σύμφωνα με την διακ/ξη

Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών και των λοιπών στοιχείων της προσφοράς και αφού έλαβε υπ’ όψη
τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμό
20321/19.07.2017 διακήρυξης του Δημάρχου, η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
Κρίνει ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης τις προσφορές των
συμμετεχόντων.
Στη συνέχεια την27.09.2017 και ώρα 13:00, κατόπιν προσκλήσεως παρουσία συμμετεχόντων η επιτροπή
προέβη στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των εταιρειών που συμμετείχαν οι οποίες έχουν ώς εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνολική προσφορά χωρίς ΦΠΑ

1

ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.

29.978,55

2

ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

29.978,55

3

ΣΑΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

29.656,20

4

ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

30.153,00

5

ΜΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

30.623,25

Η επιτροπή μετά και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του
φακέλου της προμήθειας και της προσφοράς της συμμετέχουσας εταιρείας καθώς και τις διατάξεις του ν.
4412/16.
Με δεδομένο δε, ότι η εταιρεία προσκόμισε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την παρ. 3γ
του άρθρου 105 του ν. 4412/16.
Προτείνει
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Την ανάδειξη ως αναδόχου των «Εργασιών κλαδέματος και κοπής ψηλών δένδρων» για τις ανάγκες του
Δήμου στον Γεωπόνο – ΕΔΕ «Σατολιά Δημήτριο»
Η Επιτροπή
Κακάτσιος Γιώργος, Πρόεδρος,

Κολυμπίρης Δημήτριος, μέλος
Λουΐζου Ευτυχία, μέλος

(τ.υ.)
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 και το από 2.8.2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού
Ομόφωνα Αποφασίζει
Αποδέχεται και εγκρίνει το από 2.8.2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για
τις «Εργασίες κλαδέματος και κοπής ψηλών δέντρων» (Α.Μ. Γεωπ.9/2017).

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 319/2017 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 13.10.2017

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩ/ΝΟΣ
ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ
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