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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.: 385/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού τoυ έργου «Επέκταση –
συντήρηση δικτύου δημοτικού φωτισμού» (Α.Μ. 20/2017).
Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το 8ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, το υπ’ αριθ. πρωτ.
οικ.33361/2017 έγγραφο της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη τo Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού

για το ανωτέρω έργο,

σας

παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή, την Κατακύρωση του αποτελέσματος του ανωτέρω
διαγωνισμού στoν πρώτο οικονομικά προσφέρων «προσωρινά ανάδοχο» στην ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ &
ΣΙΑ Ε.Ε με μέσο ποσοστό έκπτωσης 57 % (πενήντα επτά τοις εκατό).
Κατά της απόφασης έγκρισης αποτελέσματος της ανωτέρω διαδικασίας, « …χωρεί ένσταση…. »
σύμφωνα με το άρθρο 127 Ν. 4412/16 & άρθρο 98 παρ. 1.στ .
Η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης είναι 5 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης
πράξης (με email ή fax) στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα (άρθρο 127 Ν. 4412/16).
Οι ενστάσεις υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής η οποία αποφασίζει σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221 Ν.4412/16 εντός 10 ημερών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της ένστασης απαιτείται με την κατάθεσή της η καταβολή παράβολου
υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 1% (ένα τοις εκατό) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης
Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, το από 16.11.2017 Πρακτικό
(ΙΙ) της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ IΙ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 117 Ν.4412/16
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» Α.Μ. 20/17
-Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με το Ν.4412/16 και προσαρμογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ
-Σύστημα Προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 125 του Ν.4412/2016).
-Απόφαση Δ.Σ έγκρισης δαπάνης ,έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: 170/17 (ΑΔΑ:6ΝΨΟΩΡΥΑΗΞ)
-Απόφαση Ο.Ε. Ψήφιση πίστωσης 169/17 (ΑΔΑ:6ΚΝΚΩΡΥ-ΠΔ6)
-Απόφαση Ο.Ε. κατάρτισης των όρων διακήρυξης: 217/2017 (ΑΔΑ:ΩΧΨΜΩΡΥ-0ΙΙ)
-Απόφαση Ο.Ε. Συγκρότησης επιτροπής: 12/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΦ5ΩΡΥ-Ι9Η)
-Περίληψη Διακήρυξης επαναληπτικής Δημοπρασίας με Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 26055 /21.9.2017 (ΑΔΑ:71ΘΟΩΡΥΤΙΩ)
-Πρωτογενές αίτημα 17REQ001590230
-Έγκριση αιτήματος 17REQ001590353
-Ανάρτηση διακήρυξης στο μητρώο 17PROC001977760
-Απόφαση Δ.Σ Έγκριση τεχνικού προγράμματος 2017 : 382/16 (ΑΔΑ: 7ΝΔΓΩΡΥ-ΗΔΤ)
- 262/2017 ΑΟΕ ΕΓΡΙΣΗ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ &
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ (ΑΔΑ:72ΑΕΩΡΥ-499)
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ
343/17 ΑΟΕ ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΔΑ: 7ΘΤΜΩΡΥ-ΚΩΜ)
Προϋπολογισμός:30.000,00 € με Φ.Π.Α
Στην Ηλιούπολη και στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, σήμερα 16/11/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα
11:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, αποτελούμενη από τους κάτωθι
Δημοτικούς υπαλλήλους:
1. ΘΑΛΕΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ , Π.Ε. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2.

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ,ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

3.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΛΙΑΣ, Τ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η επιτροπή αφού παρέλαβε εμπρόθεσμα το φάκελο των «δικαιολογητικών κατακύρωσης» με την υπ’ αριθ. Πρ.
32689/14.11.2017 αίτηση της εταιρείας ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ & ΣΙΑ Ε.Ε δηλαδή του πρώτου οικονομικά
προσφέροντος («προσωρινά ανάδοχος»), προέβη στον έλεγχό τους.
Διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά αυτά είναι

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του

Ν4250/2014 (Α΄74) όλων των δικαιολογητικών του Ν 4412/2016 του άρθρου 80, ως αποδεικτικά στοιχεία για
τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73, 76, και 77 και σύμφωνα με την παρ. 22 και την Υ.Δ.
της παρ. 23.2.2 της παρούσης διακήρυξης.
Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσματος στον
πρώτο οικονομικά προσφέροντα («προσωρινά ανάδοχος»), στην εταιρεία ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ & ΣΙΑ
Ε.Ε , με ποσοστό έκπτωσης 57% (πενήντα επτά τοις εκατό)
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Επιτροπή ολοκληρώνει τη διαδικασία με τη σύνταξη του πρακτικού αυτού
και διαβιβάζει στην Αναθέτουσα Αρχή, Οικονομική Επιτροπή, το φάκελο για τη λήψη απόφασης με την
κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του Διαγωνισμού.
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 16/11/2017
Η Επιτροπή
Θάλεια Καλαβρυτινού, Πρόεδρος,

Σοφία Νικολοπούλου, μέλος
Ιωάννης Μπελιάς, 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.) και το από
16.11.2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΙΙ)
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Αποδέχεται και εγκρίνει το από 16/11/2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΙΙ)
σχετικά με την εκτέλεση του έργου «Επέκταση – συντήρηση δικτύου δημοτικού φωτισμού» (Α.Μ.
20/2017)
2. Κατακυρώνει τα πρακτικά του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Επέκταση – συντήρηση
δικτύου δημοτικού φωτισμού» (Α.Μ. 20/2017) στον πρώτο οικονομικά προσφέροντα («προσωρινά
ανάδοχος»), στην εταιρεία «ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 57% (πενήντα
επτά τοις εκατό)

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 385/2017 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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