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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 –003– 

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

1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,  που αφορά την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του 

ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες 

του Δήμου». 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 1476/10.01.2020 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 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, 

 Τις διατάξεις του Ν.4555/2018, 

 Τις διατάξεις του Ν.4605/2019, 
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Σας στέλνουμε το από 09/01/2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 

κατατέθηκαν από την κάτωθι εταιρεία: 

 

 ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 

 

για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου» και παρακαλούμε όπως 

αποφασίσετε σχετικά. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 

για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου» 

   

Στο Ίλιον την 09/01/2020, ημέρα Πέμπτη στο Δημαρχείο Ιλίου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κάλχου 

48-50, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τον 

διαγωνισμό «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου», η οποία ορίσθηκε βάσει 

του Ν. 4412/16 και της με αριθμό 051/8207/08.03.2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ιλίου (ΑΔΑ: 62ΨΒΩΕΒ-ΛΝΛ) , αποτελούμενη από τους: 

 Τακτικά μέλη 

1. Ευάγγελος ΓΕΡΑΣΗΣ  

2. Δήμητρα ΚΟΝΤΕΚΑΚΗ   

3. Χρυσούλα ΑΛΕΙΦΕΡΗ 

 

Αναπληρωματικά μέλη   

1.Πολυζώης ΧΡΗΣΤΟΥ 

2.Χαρίκλεια ΖΗΣΗ 

3.Ευαγγελία ΝΙΝΟΥ 

 

Παρόντα μέλη της οποίας ήταν τα κάτωθι: 

1. Ευάγγελος ΓΕΡΑΣΗΣ  

2. Δήμητρα ΚΟΝΤΕΚΑΚΗ   

3. Χρυσούλα ΑΛΕΙΦΕΡΗ 

 

και έχοντας υπόψη της: 

1. τη σχετική με κωδικό Π26/2019 μελέτη (19REQ004469468) που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη 
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Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, 

2. την ΑΑΥΣ 439 με αριθμ. πρωτ 6137/20-02-2019 (19REQ004518826),  

3. την υπ’ αριθμ. 074/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου (ΑΔΑ:ΩΩΦΨΩΕΒ-

ΧΔΝ) η οποία αφορά την έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις 

ανάγκες του Δήμου»,  

4. την υπ’ αριθμ. 051/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου (ΑΔΑ: 62ΨΒΩΕΒ-

ΛΝΛ), η οποία αφορά την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης, 

των όρων διακήρυξης και τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης 

υποβαλλόμενων προσφορών, για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου»,   

5. την υπ’ αρ. 8324/08-03-2019 Διακήρυξη (19PRΟC004590418) του κ. Δημάρχου, Περίληψη της οποίας 

δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (AΔΑ: ΨΧ07ΩΕΒ-Υ2Σ) καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου 

www.ilion.gr, 

6. το γεγονός ότι ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  

7. το από 10-04-2019 Πρακτικό Αποσφράγισης Ηλεκτρονικών Προσφορών, 

      8. το από 24-04-2019 Πρακτικό αξιολόγησης υποβληθέντων φακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ», 

9. το από 05/06/2019 Πρακτικό αξιολόγησης υποβληθέντων φακέλων «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»,  

10. την Απόφαση υπ΄αριθμ. 146/11-06-2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου,  

11. την Απόφαση υπ΄αριθμ. 866/2019 της ΑΕΠΠ,  

12. την Απόφαση υπ΄αριθμ. 171/16-08-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου,  

13. την Απόφαση υπ΄αριθμ. 183/16-08-2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου,  

14. την Απόφαση υπ΄αριθμ. 1054/2019 της ΑΕΠΠ, 

15. την Απόφαση υπ΄αριθμ.  362/2019 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, 

16. την Απόφαση υπ΄αριθμ. 271/04-12-2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, 

17. την υπ΄αριθμ. πρωτ. 63611/04-12-2019 πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο για υποβολή 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

18. τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που ανάρτησε ο προσωρινός ανάδοχος στην πλατφόρμα του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στις 16-12-2019, τα οποία και 

απέστειλε σε φυσικό φάκελο στις 17-12-2019 με αριθμ. πρωτ. 67592,  

19. την από 23-12-2019 επιστολή της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης 

υποβαλλόμενων προσφορών προς τον προσωρινό ανάδοχο για παρατηρήσεις επί των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

http://www.ilion.gr/
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20. την από 23-12-2019 αίτηση του προσωρινού αναδόχου μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για παράταση της ημερομηνίας 

κατάθεσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής 

διενέργειας του διαγωνισμού,  

21. την με αριθμ. πρωτ. 69838/24-12-2019 επιστολή του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Ιλίου, με 

την οποία χορηγήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο η αιτούμενη παράταση, η οποία αναρτήθηκε στην 

πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  

 

συνήλθε και εξέτασε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που ανάρτησε ο προσωρινός ανάδοχος στην 

πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στις 08-01-

2020. 

 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας με επωνυμία: «ΠΑΝ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» η Επιτροπή διαπίστωσε ότι αυτά συμφωνούν με το άρθρο 16 περί 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Παραρτήματος Α΄ της με αριθμ. πρωτ. 8324/08-03-2019 διακήρυξης 

του παρόντος ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

 

Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή προτείνει ως ανάδοχο για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις 

ανάγκες του Δήμου», την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία 

κατέθεσε οικονομική προσφορά ποσού 93.484,28 € με Φ.Π.Α. 24% και είναι σύμφωνη με τις 

τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης με κωδικό Π26/2019 και της με αριθμό 8324/08-03-2019 

διακήρυξης του παρόντος ηλεκτρονικού διαγωνισμού.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

          Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

            Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου» και αναθέτει στον οικονομικό 

φορέα με την επωνυμία «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», ο οποίος κατέθεσε οικονομική 

προσφορά ποσού 93.484,28 € με Φ.Π.Α. 24% και είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σχετικής μελέτης με κωδικό Π26/2019 και της με αριθμό 8324/08-03-2019 διακήρυξης του παρόντος 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

Β) Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού 

 

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345  
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έως 374) του Ν. 4412/2016. 

 

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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