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από το πρακτικό της 29ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 10 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η
Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις οικ. 23916/06.12.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο έξι επτά είναι παρόντα πέντε,
δηλαδή οι κ.κ. 1. Σερέτη Χριστίνα, Πρόεδρος, 2. Μπασούρης Μαρίνος, 3. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 4.
Καλούδης Κων/νος, 5. Χιωτέλης Ιωάννης, τακτικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1.Αντύπας Γεώργιος Αντιπρόεδρος, 2.
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, 3. Αναγνώστου Ιωάννης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν
νόμιμα, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι υπάλληλοι του
Δήμου, κ.κ. Κατσάρης, Γουρλής, Λαλλάς Κακάτσιος, Μακρυδάκης, Μακρής και Συρίγου.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
Η κ. Πρόεδρος ζήτησε από το σώμα να εγκρίνει την πρόταξη του έβδομου θέματος και κάλεσε τον κ.
Λαλά να το εισηγηθεί
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 381/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 1ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια χριστουγεννιάτικων
στολιδιών» Α.Μ. 53/2018

Ο υπάλληλος του Δήμου κ. Λαλάς, που εισηγήθηκε το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των
μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.23918/2018 έγγραφό του, το οποίο έχει ως εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη το πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού, της προμήθειας «ΠΡΟ ΜΗΘΕ ΙΑ
ΧΡΙΣΤΟ ΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΛΙΔ ΙΩΝ » Α.Μ. 53/2018 προϋπολογισμού (49.773,60 € )με ΦΠΑ, σας
παρακαλούμε να εγκρίνετε την κατακύρωση της προμήθειας στον μοναδικό οικονομικά προσφέροντα, βάσει
των κριτηρίων ανάθεσης της σύμβασης επιφυλασσόμενων των διατάξεων του άρθρου 103 & 106 του
Ν.4412/16, με προσφερόμενη τιμή (47.988,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠA, στην εταιρία Δ. ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΗΣ
– Ι. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε. με Δ.Τ. FOS - ΕΞΑΓΡΑΜΜΟ
Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη του Σώματος το από 05.12.2018 Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, το
οποίο έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Στην Ηλιούπολη σήμερα την 05/12/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 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 351/2018 (ΑΔΑ ΩΥ5ΔΩΡΥ-5ΛΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο
διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια χριστουγεννιάτικων στολιδιών» ( ΑΜ 53/2018 )
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Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Λαλλας Αθανασιος - Πρόεδρος
2) Κελεσης Νικολαος – Τακτικό μέλος
3) Παπαιωαννου Αλεξανδρα – Τακτικό μέλος
1.Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 09.00 την παραλαβή των φακέλων προσφορών που κατέθεταν οι ενδιαφερόμενοι,
και που είχαν αποσταλεί εμπρόθεσμα στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας.
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 των δυο υποβληθεισών προσφορών ( ΑΦΟΙ ΜΠΑΜΗ
Ο.Ε . και Δ. ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΗΣ – Ι. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε. με Δ.Τ. FOS – ΕΞΑΓΡΑΜΜΟ )
Η Επιτροπή αποφάσισε με βάση την μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές ,ότι η προσφορά της εταιρείας ΑΦΟΙ
ΜΠΑΜΗ Ο.Ε. δεν θα ληφθει υποψη λογω του ότι δεν προσκομισε τα απαραιτητα δειγματα για τη συμμετοχη στον
διαγωνισμο ( ποινη αποκλεισμου ) καθως επισης και συμφωνα με τη παρ. 2.4.2 της διακηρυξης δεν υπεβαλλε
ξεχωριστους σφραγισμενους φακελους με την ενδειξη « Δικαιολογητικα συμμετοχης » - « Τεχνικης προσφορας »
και αποφασισε την επιστροφη της στον προσφεροντα.
2. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς της εταιρείας Δ. ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΗΣ – Ι.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε. με Δ.Τ. FOS – ΕΞΑΓΡΑΜΜΟ, 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 και ήταν σύμφωνα με τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη.
Ο διαγωνιζόμενος και τα δικαιολογητικά που υπέβαλε, είναι τα εξής:
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Δικαιολογητικά

1

Δ. ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΗΣ – Ι. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε. με Δ.Τ.

ΤΕΥΔ,ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ

FOS – ΕΞΑΓΡΑΜΜΟ

ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς. Συγκεκριμένα:
α. Η προσφορά της Δ. ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΗΣ – Ι. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε. με Δ.Τ. FOS – ΕΞΑΓΡΑΜΜΟ 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

1

Ονοματεπώνυμο

Οικονομική προσφορά σε ευρώ

Δ. ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΗΣ – Ι. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε. με Δ.Τ. FOS – ΕΞΑΓΡΑΜΜΟ

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. Οικ. 22822/22-11-2018 Διακήρυξη του Δημάρχου
2. την υποβληθείσα προσφορά
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. την υπ’ αριθ. ΑΑΥΣΥΜ 753-09/11/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
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5. τη υπ’ αριθ. 362/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση, διάθεση, ψήφιση πιστώσεων
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τον καθορισμό του τρόπου διενέργειας του διαγωνισμού και των όρων
διακήρυξης της ανωτέρω μελέτης.
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:
Την ανάδειξη της Δ. ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΗΣ – Ι. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε. με Δ.Τ. FOS – ΕΞΑΓΡΑΜΜΟ ως προσωρινού
αναδόχου της προμήθειας 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 ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΛΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΕΛΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
(τ.υ.)

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
το άρθρο 24 του Ν. 3613/07 το από 05.12.2018 Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντος του κ. Χιωτέλη)
1. Αποδέχεται και εγκρίνει το από 05.12.2018 Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια
χριστουγεννιάτικων στολιδιών» (Α.Μ. 35/2018)
2. Εγκρίνει την ανάδειξη της Δ. ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΗΣ – Ι. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε. με Δ.Τ. FOS – ΕΞΑΓΡΑΜΜΟ ως
προσωρινού αναδόχου της προμήθειας γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε χαμηλή τιμή.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 381/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 11.12.2018

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
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