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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                         3η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                               την 30.01.2020 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 30η Ιανουαρίου 

2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 5183/24.01.2020 πρόσκληση του 

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

τα μέλη τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ στι̋ 24.01.2020. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                 Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        Αντιπρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                              «    « 

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                  «  « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                             «    « 

6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                            «    « 

7. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.                           «    « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                     Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε       

     ΑΠΟΦΑΣΗ –012– 

      Ο Δήμαρχο̋ κ. Ζενέτο̋ Νίκο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, εισάγει για συζήτηση το   

 2ο θέμα εκτό̋ ημερήσια̋ διάταξη̋, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6 του Ν. 3852/2010 και όπω̋ αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 6 του Ν. 4555/2018, που αφορά την έγκριση πρακτικών τη̋ 

επιτροπή̋ διενέργεια̋ του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη «Προμήθεια και τοποθέτηση 

εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ιλίου», καθώ̋ είναι απαραίτητη η λήψη 

απόφαση̋ γιατί είναι σε εξέλιξη ηλεκτρονικό̋ διαγωνισμό̋ και πρόκειται για χρηματοδοτούμενο έργο.   

 Αφού θέτει υπ’ όψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 6671/29.01.2020 έγγραφο τη̋ Οικονομική̋ 

Υπηρεσία̋ του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

«Σα̋ στέλνουμε τo από 09/01/2020 πρακτικό τη̋ επιτροπή̋ διενέργεια̋ του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την αποσφράγιση του διαγωνισμού, το από 27/01/2020 

πρακτικό σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχή̋ και τεχνικών προδιαγραφών και 

το από 27/01/2020 πρακτικό αξιολόγηση̋ οικονομικών προσφορών τη̋ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΙΛΙΟΥ» καθώ̋ και το φάκελο τη̋ ανωτέρω προμήθεια̋. Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά, 

σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.» 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
 
Στο Ίλιον, σήμερα 09-01-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο δεύτερο όροφο του Δημαρχείου 

Ιλίου, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. Αριθ. 267/2019 (ΑΔΑ: ΨΚ5ΘΩΕΒ-ΟΟΨ) 

Απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τι̋ προσφορέ̋ που 

υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 82441 ηλεκτρονικό διαγωνισμό τη̋ υπ. αριθ. 62124/29-11-2019 

διακήρυξη̋, για την  «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών 

χαρών του Δήμου Ιλίου» 

 

Στη συνεδρίαση τη̋ επιτροπή̋, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξή̋: 

 
1. Μαρία Μαγγίνα ΤΕ Πολιτικό̋ Μηχανικό̋, Τακτικό μέλο̋ 
2. Παναγιώτη̋ Μπίνιο̋ ΠΕ Πολιτικό̋ Μηχανικό̋, Τακτικό μέλο̋ 
3. Χρυσούλα Αλειφέρη ΔΕ Δομικών Εργων, Τακτικό μέλο̋ 

 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τη̋ την υπ. αριθ. 62124/2019 διακήρυξη τη̋ Διεύθυνση̋ Οικονομικών 

Υπηρεσιών, για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών 

χαρών του Δήμου Ιλίου» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα 

εξή̋ : 

Ο διαγωνισμό̋ τη̋ προαναφερόμενη̋ διακήρυξη̋ διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και είχε λάβει ω̋ αύξοντα 

αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματο̋ τον αριθμό 82441. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ 

των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 02/01/2020 και ώρα 15:00:00 και η ημερομηνία 

ηλεκτρονική̋ αποσφράγιση̋ των προσφορών είναι η 09/01/2020 και ώρα 10:00:00 

Η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα 

διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβαση̋), επέλεξε τον ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό 82441 και διαπίστωσε ότι αφενό̋ ο διαγωνισμό̋ ήταν χαρακτηρισμένο̋ από το σύστημα 

ω̋ «κλειδωμένο̋» και αφετέρου ότι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι παρακάτω προσφορέ̋:   

 

Προμηθευτή̋ Ημ/νία & ώρα Υποβολή̋ 
προσφορά̋ 

 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε  
 

 
30/12/2019 15:08:46 
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ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

 
02/01/2020 12:44:34 
 

 
Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ -Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε 
 

 
20/12/2019 13:53:44 
 

 
 
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό τη̋ διαδικασία̋ δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια  τα μέλη τη̋ επιτροπή̋ που διαθέτουν του̋ απαραίτητου̋ 

κωδικού̋ για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του 

συστήματο̋ τα διαπιστευτήρια του̋, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβαση̋), 

προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορέ̋. Αμέσω̋ μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορέ̋ 

αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχή̋ – 

Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο 

περιεχόμενο του̋. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικέ̋ Προσφορέ̋» δεν αποσφραγίσθηκαν 

αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, άρθρο 15, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε 

μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορέ̋ είχαν 

λάβει από το σύστημα, του̋ παρακάτω αναφερόμενου̋ κωδικού̋ α/α συστήματο̋ : 

 
 

Προμηθευτή̋ 
 

Α/Α  προσφορά̋ 
συστήματο̋ 

 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε  
 

 
159297 

 
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

 
161402 

 
Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε 
 

 
160511 

 
  
Στο σημείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο τη̋, συνέταξε το παρόν πρακτικό. 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
Για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ιλίου» 
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Στο Ίλιον την 9η του μηνό̋ Ιανουαρίου του έτου̋ 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στο 

Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48 – 50), η Επιτροπή αξιολόγηση̋ προσφορών και διενέργεια̋ 

δημοπρασία̋, βάσει του Ν. 4412/16 και τη με αρ. 267/2019 Απόφαση τη̋ Οικονομική̋ 

Επιτροπή̋, τη̋ οποία̋ τα τακτικά μέλη  είναι:  

  
1. Μαρία Μαγγίνα ΤΕ Πολιτικό̋ Μηχανικό̋ 
2. Παναγιώτη̋ Μπίνιο̋ ΠΕ Πολιτικό̋ Μηχανικό̋  
3. Χρυσούλα Αλειφέρη ΔΕ Δομικών Εργων  

 
και τα αναπληρωματικά μέλη είναι:  

 
1. Μαρία Παπαζήση ΠΕ Πολιτικό̋ Μηχανικό̋  
2. Ιωάννη̋ Κωνσταντόπουλο̋, ΤΕ Πολιτικό̋ Μηχανικό̋ 
3. Χαρίκλεια Ζήση, ΤΕ Τεχνολόγο̋ Τοπογράφο̋ Μηχανικό̋ 

 
και τη̋ οποία̋ παρόντα μέλη είναι οι: 

 
      1.  Μαρία Μαγγίνα ΤΕ Πολιτικό̋ Μηχανικό̋  
      2.  Παναγιώτη̋ Μπίνιο̋ ΠΕ Πολιτικό̋ Μηχανικό̋  
      3.  Χρυσούλα Αλειφέρη ΔΕ Δομικών Εργων 

 
έχοντα̋ υπόψη : 

 

α)  την με αρ. πρωτ. 61506/2-11-2018 (ΑΔΑ: 994Ξ465XΘ7-3ΦZ) Απόφαση ΥΠ.ΕΣ περί ένταξη̋ 

στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο τη̋ πρόσκληση̋ ΙΙΙ τη̋ πράξη̋: «Προμήθεια –

τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων τη̋ χώρα̋» 

β) την με αριθμό 761/06-11-2019 (ΑΔΑ: 6A2KVEB-159) Απόφαση Ανάληψη̋ υποχρέωση̋  

γ) την με αρ. 267/26-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΚ5ΘΩΕΒ-ΟΟΨ) Απόφαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋ με την 

οποία εγκρίθηκαν ι) οι τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξη̋ για την «Προμήθεια 

–τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων τη̋ χώρα̋» και ιι)  η 

συγκρότηση Επιτροπή̋ διενέργεια̋ διαγωνισμού και αξιολόγηση̋ προσφορών 

δ) την με αρ.πρωτ : 60913/26-11-2019 (ΚΗΜΔΗΣ 19PROC005950496 2019-12-03) 

Διακήρυξη του κ. Δημάρχου, περίληψη τη̋ οποία̋ δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ 6ΛΙΔΩΕΒ-Ν3Ψ) 

στον Τύπο καθώ̋ και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr 

ε)  τη σχετική με κωδικό Π166/2019 μελέτη (19ΡΕQ005908848 ) που συντάχθηκε και θεωρήθηκε 

από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, 

στ) το γεγονό̋ ότι ο διαγωνισμό̋ πραγματοποιείται με τη χρήση τη̋ πλατφόρμα̋ του Εθνικού 

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

ζ) το από 21-01-2020 Πρακτικό Αποσφράγιση̋ Ηλεκτρονικών Προσφορών, 
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Η Επιτροπή, συνεδριάζουσα εξετάζει τι̋ προσφορέ̋ των ενδιαφερομένων, ω̋ κατωτέρω: 

 

1. Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε, , με α.α προσφορά̋ 160511, 20/12/2019 
13:53:44 

2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε, Λ.Βείκου 38 & Ηροδότου 4, με α.α προσφορά̋ 159297, 
30/12/2019 15:08:46 

3. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με α.α προσφορά̋ 161402, 
02/01/2020 12:44:34 

 
Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι : 

1. Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε και 
2. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
έχουν υποβάλλει ηλεκτρονική προσφορά μέσω τη̋ πλατφόρμα̋ του Εθνικού Συστήματο̋ Δημοσίων 

Συμβάσεων αλλά δεν έχουν υποβάλλει φυσικό φάκελο και γι’ αυτό αποκλείονται από το επόμενο στάδιο 

του διαγωνισμού σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην με αρ. πρωτ. 62124/29-11-2019  Διακήρυξη, 

άρθρο 8 Α2) : «Εντό̋ τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ω̋ άνω 

στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 

αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία τη̋ ηλεκτρονική̋ 

προσφορά̋ τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τη παρ 1 ν. 

4250/2014….Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν εντό̋ τη̋ προαναφερόμενη̋ 

προθεσμία̋ των τριών (3) εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφίου δεν 

αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού». 

 

Η Επιτροπή κατέγραψε τον φάκελο προσφορά̋ του μοναδικού οικονομικού φορέα ο οποίο̋ 

υποβλήθηκε εμπρόθεσμα εντό̋ τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή στο 

Πρωτόκολλο του Δήμου ω̋ κατωτέρω: 

 

 
ΟΙΚΟΝ. ΦΟΡΕΑΣ 

 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 

 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ε.Ε 
 

 
30/12/2019 

 
Αρ. Πρωτ: 70787 

31-12-2019 

 
  Κατόπιν η Επιτροπή εξέτασε τα δικαιολογητικά συμμετοχή̋ – τεχνικέ̋ προσφορέ̋  του 

παραπάνω υποψήφιου οικονομικού φορέα και κατέγραψε τα εξή̋: 
 

1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 
 

Δικαιολογητικά ή δηλώσει̋ Άρθρο 
διακήρυξη̋ 

 

ESPD Κατατέθηκε 
Εγγυητική επιστολή συμμετοχή̋  Κατατέθηκε 
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Νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό) Κατατέθηκε 
Πιστοποιητικό εκπροσώπηση̋ Κατατέθηκε 
Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ Κατατέθηκε 
Πιστοποιητικό ΕΒΕΑ Κατατέθηκε 
Υπεύθυνη δήλωση άρθρων 22-25 Κατατέθηκε 
Υπεύθυνη δήλωση ισχύο̋ προσφορά̋ Κατατέθηκε 
Υπεύθυνη δήλωση αποδοχή̋ τεχνικών προδιαγραφών και όρων 
διακήρυξη̋ 

Κατατέθηκε 

Υπεύθυνη δήλωση εγγύηση̋ για χυτό δάπεδο (ΠΙΤΤΑΡΑΣ) Κατατέθηκε 
Υπεύθυνη δήλωση για τα είδη των prospectus (ΠΙΤΤΑΡΑΣ) Κατατέθηκε 
Δήλωση κατασκευάστρια̋ εταιρεία̋  (ΚΟΜΠΑΝ A/S) για αποδοχή τη̋ 
προμήθεια̋ 

Κατατέθηκε 

Δήλωση κατασκευάστρια̋ εταιρεία̋  (ΜΠΕΤΟΦΙΛ) για αποδοχή τη̋ 
προμήθεια̋ 

Κατατέθηκε 

Έκθεση αναφορά̋ δοκιμή̋ (ΜΠΕΤΟΦΙΛ) αδρανών Κατατέθηκε 
Δήλωση κατασκευάστρια̋ εταιρεία̋  (ΚΟΜΠΑΝ A/S) για 10ετή 
παροχή ανταλλακτικών 

Κατατέθηκε 

Πιστοποιητικά Συμμόρφωση̋ άρθρων 1-19 Κατατέθηκε 
Πιστοποιητικά Συμμόρφωση̋ άρθρων 22-25 Κατατέθηκε 
Φύλλα ελέγχου χημικών αναλύσεων για το συνθετικό χυτό δάπεδο Κατατέθηκε 
Πιστοποιητικά συμμόρφωση̋ Κατατέθηκε 
Prospectus Κατατέθηκε 

 
Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τη̋ τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα διαπίστωσε ότι για τι̋ Ομάδε̋ 2η: 

Μεταλλικά παγκάκια και 3η: Ηλεκτρομηχανολογικά, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά και ω̋ εκ τούτου 

η διαδικασία που αφορά τι̋ ομάδε̋ αυτέ̋ είναι άγονη. 

 

Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή διεξαγωγή̋ του διαγωνισμού προτείνει να αποσφραγισθεί η 

οικονομική προσφορά του παρακάτω υποψηφίου:  

Για την 1η Ομάδα τη̋ εταιρεία̋  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ιλίου» 

   

Στο Ίλιον την 22η του μηνό̋ Ιανουαρίου του έτου̋ 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 

στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48 – 50), η Επιτροπή αξιολόγηση̋ προσφορών και 

διενέργεια̋ δημοπρασία̋, βάσει του Ν. 4412/16 και τη με αρ. 267/2019 Απόφαση τη̋ 

Οικονομική̋ Επιτροπή̋, τη̋ οποία̋ τα τακτικά μέλη  είναι:  

  
1. Μαρία Μαγγίνα ΤΕ Πολιτικό̋ Μηχανικό̋ 
2. Παναγιώτη̋ Μπίνιο̋ ΠΕ Πολιτικό̋ Μηχανικό̋  
3. Χρυσούλα Αλειφέρη ΔΕ Δομικών Εργων  
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και τα αναπληρωματικά μέλη είναι:  
 

1. Μαρία Παπαζήση ΠΕ Πολιτικό̋ Μηχανικό̋  
2. Ιωάννη̋ Κωνσταντόπουλο̋, ΤΕ Πολιτικό̋ Μηχανικό̋ 
3. Χαρίκλεια Ζήση, ΤΕ Τεχνολόγο̋ Τοπογράφο̋ Μηχανικό̋ 

 
Και τη̋ οποία̋ παρόντα μέλη είναι οι: 
 
      1.  Μαρία Μαγγίνα ΤΕ Πολιτικό̋ Μηχανικό̋  
      2.  Παναγιώτη̋ Μπίνιο̋ ΠΕ Πολιτικό̋ Μηχανικό̋  
      3.  Χρυσούλα Αλειφέρη ΔΕ Δομικών Εργων 

 
έχοντα̋ υπόψη : 

 

α)  την με αρ. πρωτ. 61506/2-11-2018 (ΑΔΑ: 994Ξ465XΘ7-3ΦZ) Απόφαση ΥΠ.ΕΣ περί ένταξη̋ 

στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο τη̋ πρόσκληση̋ ΙΙΙ τη̋ πράξη̋: «Προμήθεια –

τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων τη̋ χώρα̋» 

β) την με αριθμό 761/06-11-2019 (ΑΔΑ: 6A2KVEB-159) Απόφαση Ανάληψη̋ υποχρέωση̋  

γ) την με αρ. 267/26-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΚ5ΘΩΕΒ-ΟΟΨ) Απόφαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋ με την 

οποία εγκρίθηκαν ι) οι τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξη̋ για την «Προμήθεια 

–τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων τη̋ χώρα̋» και ιι)  η 

συγκρότηση Επιτροπή̋ διενέργεια̋ διαγωνισμού και αξιολόγηση̋ προσφορών 

δ) την με αρ.πρωτ : 60913/26-11-2019 (ΚΗΜΔΗΣ 19PROC005950496 2019-12-03) 

Διακήρυξη του κ. Δημάρχου, περίληψη τη̋ οποία̋ δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ 6ΛΙΔΩΕΒ-Ν3Ψ) 

στον Τύπο καθώ̋ και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr 

ε)  τη σχετική με κωδικό Π166/2019 μελέτη (19ΡΕQ005908848 ) που συντάχθηκε και θεωρήθηκε 

από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, 

στ) το γεγονό̋ ότι ο διαγωνισμό̋ πραγματοποιείται με τη χρήση τη̋ πλατφόρμα̋ του Εθνικού 

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

ζ) το από 21/01/2020 Πρακτικό Αποσφράγιση̋ Ηλεκτρονικών Προσφορών, 

η) το από 27/01/2020 Πρακτικό Δημοπρασία̋, στο οποίο αξιολογήθηκαν τα δικαιολογητικά και τα 

τεχνικά στοιχεία των προσφορών που υποβλήθηκαν 

 

Η Επιτροπή συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 

πρόσβαση̋) των μελών και επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 82441. Στη συνέχεια τα 

μέλη τη̋ Επιτροπή̋ που διαθέτουν του̋ απαραίτητου̋ κωδικού̋ για την αποσφράγιση των προσφορών 

καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματο̋ τα διαπιστευτήριά του̋ προκειμένου να 

αποσφραγισθεί η προσφορά και συγκεκριμένα ο υποφάκελο̋ «Οικονομική Προσφορά». 
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Ανοίχτηκε οι υποφάκελο̋ «Οικονομική Προσφορά» του υποψήφιου αναδόχου «ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 

 
Το αποτελέσματα τη̋ εξέταση̋ τη̋ οικονομική̋ προφορά̋ καταγράφεται αναλυτικότερα 

παρακάτω : 
              

 
     ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 

 
1η ΟΜΑΔΑ: ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 24%) 181.522,50 € 
 

  
Λαμβάνοντα̋ υπόψη όλα τα παραπάνω η Επιτροπή προτείνει: 

Η «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου 

Ιλίου» να ανατεθεί στην εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» ω̋ προ̋ την 1η Ομάδα, 

διότι κατέθεσε μοναδική οικονομική προσφορά συνολική̋ αξία̋ 181.522,50 €, πλέον Φ.Π.Α 24% η 

οποία συμφωνεί πλήρω̋ με τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ Π166/2019 μελέτη̋ τη̋ Διεύθυνση̋ 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου. 

Oσον αφορά τι̋ Ομάδε̋ 2η: Μεταλλικά παγκάκια και 3η: Ηλεκτρομηχανολογικά, δεν υποβλήθηκε καμία 

προσφορά και ω̋ εκ τούτου η διαδικασία που αφορά τι̋ ομάδε̋ αυτέ̋ είναι άγονη.» 

 
Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω, 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Α) Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 75 § 6,του Ν. 

3852/2010 και όπω̋ αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 6 του Ν. 4555/2018 

Β) Την έγκριση α) του πρακτικού αποσφράγιση̋ των ηλεκτρονικών προσφορών και β)του πρακτικού 

αξιολόγηση̋ των δικαιολογητικών συμμετοχή̋ και των τεχνικών προσφορών και γ) το πρακτικό 

αξιολόγηση̋ των οικονομικών προσφορών για τη «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 

αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ιλίου», όπω̋ αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται. 

Γ)Την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 

αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ιλίου», ω̋ εξή̋: 

Για την 1η  ΟΜΑΔΑ στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε», 

διότι κατέθεσε μοναδική οικονομική προσφορά συνολική̋ αξία̋ 181.522,50 €, πλέον Φ.Π.Α 24% η 

οποία συμφωνεί πλήρω̋ με τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ Π166/2019 μελέτη̋ τη̋ Διεύθυνση̋ 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου. 

Δ) Για την 2η  Ομάδα : Μεταλλικά παγκάκια και την 3η Ομάδα: Ηλεκτρομηχανολογικά, κηρύσσει άγονο 

τον διαγωνισμό και αποφασίζει την επαναδιακήρυξή του,  με τροποποίηση των όρων 
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Κατά τη̋ παρούσα̋ απόφαση̋ χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345  

έω̋ 374) του Ν. 4412/2016. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                            Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλο̋ Δ.,         

      Κουκουβίνο̋ Δ.,Μαρκόπουλο̋ Φ.,        

   Βέργο̋ Ι., Φεγγερό̋ Β., Κάβουρα̋ Κ. 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ     
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