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από το πρακτικό της 30ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 19 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις οικ. 24616/14.12.2018 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. Παπαδόπουλος Κων/νος, 3. Καλούδης Κων/νος, 4.
Χιωτέλης Ιωάννης, τακτικά μέλη, 5. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1.
Μπασούρης Μαρίνος, 2. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 3. Ανύπας Γεώργιος, 4. 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, Λαλλάς, Μπελιάς,
Πεταχτή, Διακομιχάλης και Συρίγου.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 395/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την «Προμήθεια
χριστουγεννιάτικων στολιδιών και εργασίες τοποθέτησης και αποξήλωσης τους» (Α.Μ. 53/2018).
Ο υπάλληλος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Λαλλάς, που εισηγήθηκε το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.24924/2018 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής
Διαγωνισμού το οποίο έχει ως εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη τo Πρακτικό B της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια, σας
παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή, την Κατακύρωση του αποτελέσματος του ανωτέρω
διαγωνισμού στoν πρώτο οικονομικά προσφέρων «προσωρινά ανάδοχο» στην εταιρεία Δ. ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΗΣ –
Ι. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε. με Δ.Τ. FOS – ΕΞΑΓΡΑΜΜΟ.
Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη του Σώματος το από 18.12.2018 Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής
Διαγωνισμού το οποίο έχει ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ (II) ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΗ
Στο Δημοτικό κατάστημα συνεδρίασε σήμερα 18.12.2018 και ώρα 02.30 μ.μ., η επιτροπή διενέργειας
του διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την με αριθμό 351/2018 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 «Προμήθεια Χριστουγεννιάτικων στολιδιών»
Α.Μ. 53/2018.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες:
1) Αθανάσιος Λαλλάς - Πρόεδρος
2) Νικόλαος Κελεσης – Τακτικό μέλος
3) Αλεξάνδρα Παπαϊωάννου – Τακτικό μέλος
Με το από 05.12.2018 πρακτικό 10, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της εταιρείας
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Δ. ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΗΣ – Ι. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε., με Δ.Τ. FOS – ΕΞΑΓΡΑΜΜΟ ως προσωρινού αναδόχου, το
οποίο εγκρίθηκε με την με αριθμό 381/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στην ανακηρυχθείσα ως προσωρινού αναδόχου εταιρεία Δ.
ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΗΣ – Ι. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε., με Δ.Τ. FOS – ΕΞΑΓΡΑΜΜΟ ηλεκτρονικά, η με αριθμό
πρωτοκόλλου οικ. 24798/18-12-2018 πρόσκληση με την οποία κλήθηκε να υποβάλει τα πρωτότυπα ή αντίγραφα
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 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 στο πρωτόκολλο του Δήμου, με αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 24882 / 18-122018, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στο παραπάνω άρθρο της διακήρυξης, ο οποίος παραδόθηκε
ενσφράγιστος στην Επιτροπή.
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας
των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτόν.
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα
προβλέπει η διακήρυξη.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή να κατακυρωθεί η «Προμήθεια
Χριστουγεννιάτικων στολιδιών» ΑΜ 53/2018, στην εταιρεία Δ. ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΗΣ – Ι. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.,
με Δ.Τ. FOS – ΕΞΑΓΡΑΜΜΟ, η οποία να αναδειχθεί οριστικά ως ανάδοχος, στο ποσό των 47.988,00 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ηλιούπολη, 18.12.2018
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Λαλλάς Αθανάσιος, Πρόεδρος

1) Κελεσης Νικολαος, τακτικό μέλος
2) Παπαιωαννου Αλεξανδρα, τακτικό 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, το Ν. 4555/2018 και το από 18.12.2018 Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντος του κ.Χιωτέλη)
1. Αποδέχεται και εγκρίνει το από 18.12.2018 πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με την
εκτέλεση που αφορά «Προμήθεια χριστουγεννιάτικων στολιδιών και εργασίες τοποθέτησης και
αποξήλωσης τους» (Α.Μ. 53/2018)
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την εκτέλεση «Προμήθεια χριστουγεννιάτικων
στολιδιών και εργασίες τοποθέτησης και αποξήλωσης τους» (Α.Μ. 53/2018) στην εταιρεία Δ.
ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΗΣ – Ι. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε., με Δ.Τ. FOS – ΕΞΑΓΡΑΜΜΟ, οριστικά ως ανάδοχος,
στο ποσό των 47.988,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 395/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 20.12.2018

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
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