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από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 5 Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.9316/31.3.2017 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. Αντύπας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος,
3. Παπαδόπουλος Κων/νος 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5. Σερέτη Χριστίνα, 6. Αναγνώστου Ιωάννης, 7.
Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη, 8. Καλούδης Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1.
Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 2. Παναγιώταρης Αναστάσιος, τακτικά μέλη δεν προσήλθαν αν και
προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση
είναι οι υπάλληλοι του Δήμου κ.κ. Μακρής και Συρίγου και η Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων κ.
Καραγιαννίδου.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 89/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του πρόχειρου διαγωνισμού για
την «Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση κοινοχρήστων χώρων» (Α.Μ. 87/2016).

(από τη συνεδρίαση απεχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μαργαρώνης)
Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το
ο

19 θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.9299/2017 έγγραφο
της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής:
Έπειτα από το άνοιγμα των φακέλων των δικαιολογητικών, την Παρασκευή 17/03/2017 από την
επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.
4412/2016 και 93 & 209 του Ν. 3463/09, που αφορούν την «Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση
κοινοχρήστων χώρων» Α.Μ. 87/2016, τα αποτελέσματα αναφέρονται στο συνημμένο πρακτικό αξιολόγησης.
Παρακαλούμε εγκρίνεται την πρόταση της επιτροπής, για να συνεχίσουμε στα επόμενα στάδια του
διαγωνισμού (ειδοποίηση εταιρειών για υπογραφή συμβάσεων κλπ.)
Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη του Σώματος το από 17.3.2017 Πρακτικό της Επιτροπής
Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Σήμερα την 17η Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηλιούπολης η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 296/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
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1) ΛΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2) ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
3) ΚΕΛΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Με το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.1218/16-01-2017 πρακτικό διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση κοινοχρήστων χώρων, αρ. μελέτης ΤΥ 87/2016 » (αριθμ.
Διακήρυξης 536 / 08-12-2016 ), η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη των κάτωθι
1. Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ
2. ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ
3. ΝΚ ΠΟΛΙΣ – ΠΡΟΤΥΠΟ Ο.Ε.
4. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ι. ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ
ως προσωρινών αναδόχων.
Με την υπ’ αριθ.16 / 18-01-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό.
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, οι προσωρινοί ανάδοχοι κλήθηκαν με τις υπ’ αριθ. πρωτ.: οικ.5222/2302-2017, οικ.5224/23-02-2017, οικ.5226/23-02-2017, οικ.5221/23-02-2017 προσκλήσεις να προσκομίσουν
σε σφραγισμένο φάκελο, εντός (20) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόμενα από το
άρθρο 14 της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Οι ανωτέρω προσκλήσεις κοινοποιήθηκαν στους προσωρινούς προαναφερόμενους αναδόχους στις 23-022017.
Ο προσωρινός ανάδοχος Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ κατέθεσε στην υπηρεσία το σφραγισμένο φάκελο
δικαιολογητικών την 14-03-2017, συνεπώς εμπροθέσμως.
Ο προσωρινός ανάδοχος ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ κατέθεσε στην υπηρεσία το σφραγισμένο φάκελο
δικαιολογητικών την 09-03-2017, συνεπώς εμπροθέσμως.
Ο προσωρινός ανάδοχος ΝΚ. ΠΟΛΙΣ – ΠΡΟΤΥΠΟ Ο.Ε. κατέθεσε στην υπηρεσία το σφραγισμένο φάκελο
δικαιολογητικών την 28-02-2017, συνεπώς εμπροθέσμως.
Ο προσωρινός ανάδοχος ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ι. ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ κατέθεσε στην υπηρεσία το σφραγισμένο φάκελο
δικαιολογητικών την 06-03-2017, συνεπώς εμπροθέσμως.
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των ανωτέρων φακέλων και στον έλεγχο
πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτούς.
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση των φακέλων και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που
υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα σε κάθε φάκελο είναι τα ακόλουθα:
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟ Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ:
-

Τροποποίηση καταστατικού – πράξης σύστασης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (Ι.Κ.Ε.),

-

Αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση (3216/24-02-2017 (Καρανάσιος Αθανάσιος), 56431/2402-2017 (Κωσταρή Μάρθα), 55375/07-03-2017 (Παπαχρήστου Δημήτριος)),

-

Πιστοποιητικό πρωτοδικείου Αθηνών περί μη κατάθεσης αίτησης προς πτώχευση (αρ. πρωτ. 448/2017),

-

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστού (αρ. πρωτ.
450/2017),

2

ΑΔΑ: ΨΒΒ6ΩΡΥ-ΝΨΤ

-

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης ανοίγματος διαδικασίας συνδιαλλαγής - εξυγίανσης (αρ.
πρωτ. 449/2017),

-

Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως (αρ. πρωτ. 154/2017),

-

Πιστοποιητικό περί μη καταχώρισης δικαστικής απόφασης για αναγκαστική διαχείριση (αρ. πρωτ.
86/2017),

-

Πιστοποιητικό εμπορικού & βιομηχανικού επιμελητηρίου Αθηνών για καταχώριση εταιρείας (28-112016),

-

Πιστοποιητικό εγγραφής στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (αρ. πρωτ. 680/13-012017),

-

Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας,

-

Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ:
-

Αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση (293488/21-12-2016),

-

Πιστοποιητικό πρωτοδικείου Αθηνών περί μη κατάθεσης αίτησης προς πτώχευση (αρ. πρωτ.
42980/2016),

-

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστού (αρ. πρωτ.
42981/2016, 3712/2016),

-

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης συνδιαλλαγής (αρ. πρωτ. 42982/2016),

-

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης διαδικασίας ειδικής εκκαθάρισης (αρ. πρωτ. 42983/2016),

-

Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως (αρ. πρωτ. 27186/2016),

-

Πιστοποιητικό περί μη καταχώρισης δικαστικής απόφασης για αναγκαστική διαχείριση (αρ. πρωτ.
11127/2016),

-

Πιστοποιητικό Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών για καταχώριση εταιρείας (αρ.
πρωτ. 8739/05-10-2016, 11204/28-12-2016),

-

Πιστοποιητικό Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών για καταχώριση εταιρείας (αρ.
πρωτ. 7660/2016, 342735.484902/20-02-2017),

-

Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας (619/09-02-2017, 972/02-03-2017),

-

Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (αρ. πρωτ. 64449/16-02-2017, 80702/28-02-2017, 130878/3001-2017, 306131/28-02-2017, 148119/01-02-2017, 311968/01-03-2017).

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟ ΠΟΛΙΣ – ΠΡΟΤΥΠΟ Ο.Ε.:
-

Τροποποίηση καταστατικού της Ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΝΙΚΑΣ – Α. ΚΟΥΤΣΙΝΗ
Ο.Ε.»,

-

Αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση (677/18-01-2017, 1165 / 18-01-2017),

-

Πιστοποιητικό πρωτοδικείου Αθηνών περί μη κατάθεσης αίτησης προς πτώχευση (αρ. πρωτ.
41225/2016),

-

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστού (αρ. πρωτ.
11080/2016, 152/2016),
3

ΑΔΑ: ΨΒΒ6ΩΡΥ-ΝΨΤ

-

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης ανοίγματος διαδικασίας εξυγίανσης (αρ. πρωτ. 41226/2016),

-

Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως (αρ. πρωτ. 25933/2016),

-

Πιστοποιητικό περί μη καταχώρισης δικαστικής απόφασης για αναγκαστική διαχείριση (αρ. πρωτ.
10707/2016),

-

Πιστοποιητικό εμπορικού & βιομηχανικού επιμελητηρίου Αθηνών για καταχώριση εταιρείας (αρ. πρωτ.
297151.420617 / 01-12-2016),

-

Πιστοποιητικό εγγραφής στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (αρ. πρωτ. 10687/13-122016),

-

Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας (αρ. πρωτ. 62972487/20-02-2017, 62972386/20-02-2017,
62972358/20-02-2017),

-

Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (αρ. πρωτ. 5278/04-01-2017, 297790/28-02-2017, 297814/2802-2017).

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ι. ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ:
-

Αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση (37554/22-12-2016),

-

Πιστοποιητικό πρωτοδικείου Αθηνών περί μη κατάθεσης αίτησης προς πτώχευση (αρ. πρωτ.
8455/2016),

-

Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως (αρ. πρωτ. 42/2017),

-

Πιστοποιητικό περί μη καταχώρισης δικαστικής απόφασης για αναγκαστική διαχείριση (αρ. πρωτ.
1151/2016),

-

Πιστοποιητικό Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για καταχώριση εταιρείας (αρ.
πρωτ. 1823/24-02-2017),

-

Πιστοποιητικό εγγραφής στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (αρ. πρωτ. 14214/0711-2016),

-

Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας (αρ. πρωτ. 1386/28-11-2016, 1569/28-12-2016, 120/26-012017),

-

Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (αρ. πρωτ. 1662708/07-12-2016, 181507/07-02-2017,
495351/29-11-2016, 5067/04-01-2017, 30481/26-01-2017).

Όλα τα δικαιολογητικά αυτά είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 14 της διακήρυξης.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή να κατακυρωθεί η προμήθεια ως
εξής:
1. στην εταιρεία «Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ» στα είδη της ομάδας (2) και στο ποσό των 10.260,50€
πλέον ΦΠΑ (σύμφωνα με την προσφορά της),
2. στην εταιρεία «ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ» στα είδη των ομάδων (4) και (5) και στο ποσό 11.891,11€ πλέον
ΦΠΑ (σύμφωνα με την προσφορά της),
3. στην εταιρεία «ΝΚ ΠΟΛΙΣ – ΠΡΟΤΥΠΟ Ο.Ε.» στα είδη της ομάδας (6) και στο ποσό των 9.218,90€
πλέον ΦΠΑ (σύμφωνα με την προσφορά της),
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4. στην εταιρεία «ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ι. ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ» στα είδη των ομάδων (1) και (3) και στο ποσό των
6.008,61€ πλέον ΦΠΑ (σύμφωνα με την προσφορά της),
γιατί κατέθεσαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Λαλλάς Αθανάσιος, Πρόεδρος, 1. Κελέσης Νικόλαος, μέλος
2. Νικολακοπούλου Θεοδώρα, 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 Ν.
4412/2016 και το από 17.3.2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Αποδέχεται το από 17/3/2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την
«Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση κοινοχρήστων χώρων» (Α.Μ. 87/2016)
2. Κατακυρώνει τα πρακτικά του διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση
κοινοχρήστων χώρων» (Α.Μ. 87/2016) στις παρακάτω εταιρείες και ειδικότερα ως εξής:


στην εταιρεία «Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ» στα είδη της ομάδας (2) και στο ποσό των
10.260,50 € πλέον ΦΠΑ (σύμφωνα με την προσφορά της)



στην εταιρεία «ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ» στα είδη των ομάδων (4) και (5) και στο ποσό 11.891,11 €
πλέον ΦΠΑ (σύμφωνα με την προσφορά της)



στην εταιρεία «ΝΚ ΠΟΛΙΣ – ΠΡΟΤΥΠΟ Ο.Ε.» στα είδη της ομάδας (6) και στο ποσό των
9.218,90 € πλέον ΦΠΑ (σύμφωνα με την προσφορά της)



στην εταιρεία «ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ι. ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ» στα είδη των ομάδων (1) και (3) και στο ποσό
των 6.008,61 € πλέον ΦΠΑ (σύμφωνα με την προσφορά της)

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 89/2017 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

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 7.4.2017

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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