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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                            1η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 13.01.2020 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 13η Ιανουαρίου 

2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 1358/09.01.2020 πρόσκληση του 

Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα 

τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 09.01.2020. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ            Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ      Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  «      « 

3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.               «      « 

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ    «      « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                         «     « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                  Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.                       «      « 

3. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                        «      « 

ΑΠΟΦΑΣΗ –002– 

          Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 3 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 3 του Ν. 4555/2018,  που αφορά την έγκριση πρακτικού 

αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής 

διενέργειας και κατακύρωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την 

 «προμήθεια εξοπλισμού, ρομποτικής σκούπας και υλικών για την κάλυψη αναγκών των 

κολυμβητικών δεξαμενών» ως προς την 1η ομάδα (Προμήθεια χημικών υλικών για την ασφαλή 

λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών), καθώς είναι απαραίτητη η λήψη απόφασης γιατί είναι σε 

εξέλιξη ηλεκτρονικός διαγωνισμός και πρέπει να επισπευτούν οι διαδικασίες προκειμένου να 

λειτουργήσει το κολυμβητήριο.   

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 1800/13.01.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

«Λαμβάνοντας υπόψιν: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες «η Οικονομική 
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Επιτροπή με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει 

τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία», 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 32 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση», 

Σας στέλνουμε το από 09/01/2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού που αφορούν στον 

έλεγχο των   προσφορών που κατατέθηκαν από:  

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΙΣΙΝΕΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΑΒΕΕ 

      για την 1η ομάδα (Προμήθεια χημικών υλικών για την ασφαλή λειτουργία των κολυμβητικών 

δεξαμενών)  της: «προμήθεια εξοπλισμού, ρομποτικής σκούπας και υλικών για την κάλυψη 

αναγκών των κολυμβητικών δεξαμενών»  και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

για την Προμήθεια εξοπλισμού, ρομποτικής σκούπας και υλικών για την κάλυψη αναγκών 

των κολυμβητικών δεξαμενών (Προμήθεια χημικών υλικών για την ασφαλή λειτουργία των 

κολυμβητικών δεξαμενών), προϋπολογισμού 9.994,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Στο Ίλιον την 23η Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα, στο Δημαρχείο Ιλίου, το οποίο 

βρίσκεται επί της οδού Κάλχου 48-50, η Επιτροπή αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών βάσει  της 

με αριθμό 175/26-07-2019  (ΑΔΑ: 7ΝΦ0ΩΕΒ-ΦΩΦ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ιλίου, αποτελούμενη από τους: 

 Ανδρέα Μιχαηλίδη, ΤΕ Μηχανικών, τακτικό μέλος, 

 Χρυσούλα Αλειφέρη, ΔΕ Εργοδηγών, τακτικό μέλος, 

        Ευάγγελο Γεράση, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, αναπληρωματικό μέλος, 

και έχοντας υπόψη: 

1. Την με κωδικό Π98/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου. 

2. Την με αριθμό 175/26-07-2019  (ΑΔΑ: 7ΝΦ0ΩΕΒ-ΦΩΦ) Α.Ο.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν οι 

τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσθηκε ο τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας  εξοπλισμού, ρομποτικής 

σκούπας και υλικών για την κάλυψη αναγκών των κολυμβητικών δεξαμενών. 

Το με αρ. πρωτ. 68629/19-12-2019 έγγραφο όροι της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση.  

Την με αρ. πρωτ. 68642/19-12-2019 πρόσκληση. 

Η Επιτροπή δημοσία συνεδριάζουσα διαπιστώνει ότι για τον υπόψη διαγωνισμό είχε κατατεθεί  στο 

πρωτόκολλο της υπηρεσίας μία (1) προσφορά εντός σφραγισμένου φακέλου που φέρει στο εξωτερικό 

μέρος του την εταιρική επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΙΣΙΝΕΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΑΒΕΕ», τη διεύθυνση 
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ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 34 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ και τον αρ. πρωτ. 69425/23-12-19. 

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται με τον αριθμό ένα (1) και μονογράφεται από όλα τα μέλη της 

Επιτροπής.  

Κατόπιν η Επιτροπή ελέγχει τα περιεχόμενα του φακέλου ως εξής : 

  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Αποσφραγίζεται ο υπ’ αριθμ. ένα (1) φάκελος της προσφοράς της εταιρείας με την επωνυμία: 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΙΣΙΝΕΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΑΒΕΕ» ο οποίος φέρει την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

Η εταιρεία έχει υποβάλλει προσφορά για την ομάδα «Προμήθεια χημικών υλικών για την ασφαλή 

λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών»  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε τη συμφωνία των δικαιολογητικών συμμετοχής με τους όρους της 

διαπραγμάτευσης (αριθμ. πρωτ. 68629/19-12-2019).  

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Αποσφραγίζεται ο υπ’ αριθμ. ένα (1) φάκελος της προσφοράς της εταιρείας με επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΙΣΙΝΕΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΑΒΕΕ» ο οποίος φέρει την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε τη συμφωνία της ανωτέρω υποβαλλόμενης τεχνικής προσφοράς 

με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διαπραγμάτευσης (αριθμ. πρωτ. 68629/19-12-2019) .  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Αποσφραγίζεται ο υπ’ αριθμ. ένα (1) φάκελος της προσφοράς της εταιρείας με την επωνυμία: 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΙΣΙΝΕΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΑΒΕΕ» ο οποίος φέρει την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

Η εταιρεία έχει υποβάλλει προσφορά για την ομάδα «Προμήθεια χημικών υλικών για την ασφαλή 

λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών» σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  

  

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδος 

(€) 

Συνολική 
Τιμή (€) 

1 Ταμπλέτες χλωρίου  kgr 1.600 3,20 5.120,00 

2 Υγρό θειϊκό οξύ 32% lt 520 0,49 254,80 

3 Χλώριο 55% (σε μορφή κόκκων) kgr 200 2,79 558,00 

4 Χλώριο 90% (σε μορφή κόκκων) kgr 180 2,96 532,80 

5 Αλγοκτόνο  lt 300 1,99 597,00 

6 Κροκιδωτικό υγρό lt 280 3,49 977,20 
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ΣΥΝΟΛΟ   8.039,80 

Φ.Π.Α. 24% 1.929,55 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.969,35 

 
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή προτείνει: 

 
ως ανάδοχο για την ομάδα: «Προμήθεια χημικών υλικών για την ασφαλή λειτουργία των κολυμβητικών 

δεξαμενών» την εταιρεία με επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΙΣΙΝΕΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΑΒΕΕ» ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 

34 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ,  της οποίας η προσφορά συμφωνεί με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 

της διαπραγμάτευσης (αριθμ. πρωτ. 68629/19-12-2019). » 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

          Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

            Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Α) Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 

3852/2010 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 3 του Ν. 4555/2018 

Β)Την έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών 

προσφορών της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, για την  «Προμήθεια εξοπλισμού, ρομποτικής σκούπας και υλικών 

για την κάλυψη αναγκών των κολυμβητικών δεξαμενών» ως προς την 1η ομάδα (Προμήθεια 

χημικών υλικών για την ασφαλή λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών) και αναθέτει  την παραπάνω 

προμήθεια στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΙΣΙΝΕΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΑΒΕΕ» 

ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 34 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, η οποία κατέθεσε οικονομική προσφορά 9.969,35€ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  και της  οποίας η προσφορά συμφωνεί με τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διαπραγμάτευσης (αριθμ. πρωτ. 68629/19-12-2019). 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                                    Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλος Δ.,             

                                   Κουκουβίνος Δ., Μαρκόπουλος Φ., 

                                          Βέργος Ι. 

                  ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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