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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

από το πρακτικό της 32ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 22 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 33128/17.11.2017 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. Μπασούρης Μαρίνος, 3. Σερέτη
Χριστίνα, τακτικά μέλη, 4. Καλούδης Κων/νος, 5. Γεωργίου Δημήτριος αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1.
Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, 3. Κορμά-Γκουτζίανα Δήμητρα, 4. Αντύπας
Γεώργιος, 5. Αναγνώστου Ιωάννης, 6. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και
προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόν στη συνεδρίαση είναι ο
υπάλληλος του Δήμου κ. Κακάτσιος.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 376/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού τoυ έργου «Αποκατάσταση
παιδικής χαράς επί της οδού Τζαβέλα (προμήθεια οργάνων κλπ. )» - υποέργο «Έργα αντιπλημμυρικής
προστασίας των περιοχών Αττικής» (Α.Μ. 52/2017).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Χατζηδάκης, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για την
ανάγκη να συζητηθεί το θέμα που αφορά στην έγκριση πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διεξαγωγής
Διαγωνισμού τoυ έργου «Αποκατάσταση παιδικής χαράς επί της οδού Τζαβέλα (προμήθεια οργάνων κλπ. )»
- υποέργο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας των περιοχών Αττικής» (Α.Μ. 52/2017), εκτός ημερησίας
διατάξεως.
Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε την
εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, το
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.33539/2017 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης Ανοικτού
Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής:
Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση του συνημμένου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού που αφορά στην κατακύρωση αποτελέσματος για την «Αποκατάσταση παιδικής χαράς επί της
οδού Τζαβέλα (προμήθεια οργάνων κλπ. )» - υποέργο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας των περιοχών
Αττικής» (Α.Μ. 52/2017), στην εταιρεία «ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «LANDCO Ε.Π.Ε.»

Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, το από 10.11.2017 Πρακτικό (ΙΙ) της
Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ (II) ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΗ
Στο Δημοτικό κατάστημα συνεδρίασε σήμερα 20.11.2017 και ώρα 11.00 π.μ., η επιτροπή διενέργειας
του διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την 275/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το
Ν. 4412/2016 (αρθρ. 221, παρ. 1) προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
του προσωρινού αναδόχου σχετικά με την «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΤΖΑΒΕΛΑ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ Κ.Λ.Π. ΥΠΟΕΡΓΟ ¨ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» (52/2017).
Στη συνεδρίαση τής Επιτροπής, ήταν παρόντες:
1) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΛΛΑΣ - Πρόεδρος
2) ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ ΒΑΚΑΛΗΣ – Τακτικό μέλος
3) ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΠΑΝΤΑΖΗ – Τακτικό μέλος
Με το από 06.11.2017 πρακτικό η παρούσα Επιτροπή είχε προτείνει την ανάδειξη της εταιρείας «ΛΑΝΤΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΔΤ
«LANDCO Ε.Π.Ε.», ως «προσωρινού αναδόχου».
Με την υπ’ αριθ. 349/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και
κοινοποιήθηκε στον μοναδικό συμμετέχοντα στον διαγωνισμό.
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στην εταιρεία «ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΔΤ «LANDCO Ε.Π.Ε.» ηλεκτρονικά, η υπ’
αριθ. πρωτ. οικ. 31894/7-11-2017 πρόσκληση με την οποία κλήθηκε να υποβάλει τα πρωτότυπα ή αντίγραφα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που
περιγράφονται στην διακήρυξη, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.
Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε εμπρόθεσμα στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας τον υπ’ αριθ.
32590/13-11-2017 αριθμό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στην διακήρυξη, ο
οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή.
Η Επιτροπή συνεδρίασε προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας
των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτόν.
Η Επιτροπή αποσφράγισε και έλεγξε τον προσκομιζόμενο φάκελο του «προσωρινού αναδόχου» και διαπίστωσε
ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν4250/2014(Α’74)
καθώς και με τα προβλεπόμενα του άρθρου 80 του Ν 4412/2016.
Ως εκ τούτου κρίθηκε ότι τα δικαιολογητικά ήταν πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η διακήρυξη.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται προς την Αναθέτουσα Αρχή (Οικονομική
επιτροπή του Δήμου Ηλιούπολης), να κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ Κ.Λ.Π.
ΥΠΟΕΡΓΟ ¨ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» (52/2017), στον
πρώτο και μοναδικό οικονομικά προσφέροντα, ήτοι στην εταιρεία «ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ &
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΔΤ «LANDCO Ε.Π.Ε.», στο
ποσό των 53.496,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
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Ηλιούπολη, 20.11.2017
Η Επιτροπή
Αθανάσιος Λαλλάς, Πρόεδρος,

Χρήστος – Παρμενίων Βακάλης, μέλος
Βιργινία Πανταζή, 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.), του άρθρου
24 του Ν. 3613/2007 και το από 20.11.2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΙΙ)
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Αποδέχεται και εγκρίνει το από 20/11/2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΙΙ)
σχετικά με την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση παιδικής χαράς επί της οδού Τζαβέλα (προμήθεια
οργάνων κλπ. )» - υποέργο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας των περιοχών Αττικής» (Α.Μ.
52/2017).
3. Κατακυρώνει τα πρακτικά του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση παιδικής
χαράς επί της οδού Τζαβέλα (προμήθεια οργάνων κλπ. )» - υποέργο «Έργα αντιπλημμυρικής
προστασίας των περιοχών Αττικής» (Α.Μ. 52/2017) στον πρώτο και μοναδικό οικονομικά
προσφέροντα,

ήτοι

στην

εταιρεία

«ΛΑΝΤΚΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

&

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «LANDCO Ε.Π.Ε.», στο ποσό
των 53.496,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 376/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 23.11.2017

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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