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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                         9η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 05.03.2020 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 5η Μαρτίου 2020, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 17357/05.03.2020 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 05.03.2020. 

        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. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.                            «    « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                      Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  Δ.Σ.                    «    «              

       ΑΠΟΦΑΣΗ –059– 

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

1ο θέμα τη̋ 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 ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τι̋ «Υπηρεσίε̋ στελέχωση̋, 

συντήρηση̋, καθαρισμού και επίβλεψη̋ ορθή̋ λειτουργία̋ του κολυμβητηρίου του Εθνικού Κέντρου 

Αποκατάσταση̋ ω̋ προ̋ την ομάδα Β΄», καθώ̋ είναι η δεύτερη διαγωνιστική διαδικασία και 

οποιαδήποτε διακοπή λειτουργία̋ του κολυμβητηρίου θα δημιουργήσει τεράστια αναστάτωση στην 

τοπική κοινωνία και θα προκαλέσει διαφυγόντα κέρδη με σοβαρά οικονομικά προβλήματα στον Δήμο. 

Αφού θέτει υπόψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 17311/05.03.2020 σχετικό έγγραφο τη̋ 

Διεύθυνση̋ Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

 «Σα̋ στέλνουμε τα από 04/03/2020 πρακτικά τη̋ επιτροπή̋ διενέργεια̋ του ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού που αφορούν την αποσφράγιση των ηλεκτρονικών προσφορών και την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συμμετοχή̋ και των τεχνικών προσφορών καθώ̋ και την αξιολόγηση τη̋ οικονομική̋ 

προσφορά̋, που αφορούν στι̋ «Υπηρεσίε̋ στελέχωση̋, συντήρηση̋, καθαρισμού και 
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επίβλεψη̋ ορθή̋ λειτουργία̋ του κολυμβητηρίου του Εθνικού Κέντρου Αποκατάσταση̋ ω̋ 

προ̋ την ομάδα Β΄» καθώ̋ και το φάκελο τη̋ ανωτέρω προμήθεια̋, και παρακαλούμε να 

αποφασίσετε σχετικά, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και του Ν.4412/2016 

όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Α. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Στο Ίλιον, σήμερα 03-03-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στον τρίτο όροφο του Δημαρχείου Ιλίου, 

συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. Αριθ. 203/2019 (ΑΔΑ: Ψ4Ο1ΩΕΒ-5ΩΗ) Απόφαση τη̋ 

Οικονομική̋ Επιτροπή̋, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τι̋ προσφορέ̋ που υποβλήθηκαν στον υπ. 

αριθ. 85743 ηλεκτρονικό διαγωνισμό τη̋ υπ. αριθ. 11798/14-02-2020 Β’ επαναδιακήρυξη̋, για τι̋ 

«Υπηρεσίε̋ στελέχωση̋, συντήρηση̋, καθαρισμού και επίβλεψη̋ ορθή̋ λειτουργία̋ του 

κολυμβητηρίου του Εθνικού Κέντρου Αποκατάσταση̋» και συγκεκριμένα για την ομάδα: Υπηρεσίε̋ 

εποπτεία̋, εξασφάλιση̋ ορθή̋ λειτουργία̋, επίβλεψη̋-ελέγχων, καθαρισμού-απολύμανση̋ και συντήρηση̋ 

κλειστού κολυμβητηρίου στο Ε.Κ.Α.  

 

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

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1 Στυλιανό̋ Μαριδάκη̋, Τακτικό μέλο̋ 

2 Ανδρέα̋ Μιχαηλίδη̋, Τακτικό μέλο̋ 

3 Ευάγγελο̋ Γεράση̋, Τακτικό μέλο̋ 

 

 

Ο διαγωνισμό̋ τη̋ προαναφερόμενη̋ επαναδιακήρυξη̋ διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε 

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

συστήματο̋ ηλεκτρονικού διαγωνισμού 85743. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ των προσφορών ήταν 

σύμφωνα με τη διακήρυξη η 24/02/2020 και ώρα 15:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονική̋ αποσφράγιση̋ των 

προσφορών είναι η 03/03/2020 και ώρα 10:00. 

 

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 
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85743 και διαπίστωσε, αφενό̋, ότι ο διαγωνισμό̋ ήταν χαρακτηρισμένο̋ από το σύστημα ω̋ «κλειδωμένο̋» 

και αφετέρου, ότι υποβλήθηκε εμπρόθεσμα η παρακάτω προσφορά : 

 

 

 

 

 

 

 

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

τη̋ προσφορά̋. 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. Αμέσω̋ μετά την παραπάνω διαδικασία η προσφορά 

αποσφραγίσθηκε και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελο̋ «Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋-Τεχνική 

Προσφορά» τη̋ προσφορά̋ με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενό τη̋. 

Επισημαίνεται ότι ο υποφάκελο̋ «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκε αφού σύμφωνα με τη 

διακήρυξη του διαγωνισμού άρθρο 15, αυτό̋ θα αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. 

 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση τη̋ προσφορά, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά είχε λάβει από το 

σύστημα, τον παρακάτω αναφερόμενο κωδικό α/α συστήματο̋:  

 
 
 
 
 
 
 

Κατόπιν των παραπάνω, η επιτροπή έχοντα̋ υπόψη: 
  

α) την υπ’ αρ. 11798/14-02-2020 Β’ επαναδιακήρυξη (20PROC006290636 2020-02-14), περίληψη 

τη̋ οποία̋ δημοσιεύτηκε στον τοπικό Τύπο, στον Ιστότοπο του προγράμματο̋ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

www.diavgeia.gov.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων τη̋ Γενική̋ 

Γραμματεία̋ Εμπορίου και Προστασία Καταναλωτή και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου 

www.ilion.gr, 

β) τη σχετική με κωδικό Π114/2019 μελέτη, με τροποποίηση των όρων, που συντάχθηκε και 

θεωρήθηκε από το Αυτοτελέ̋ Τμήμα Αθλητισμού, Νέα̋ Γενιά̋, Παιδεία̋ και Δια Βίου Μάθηση̋ του 

Δήμου Ιλίου,  

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

Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), προχώρησε στη αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συμμετοχή̋ - τεχνική̋ προσφορά̋ και διαπίστωσε ότι: 

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

Ημερομηνία 

και  ώρα 

προσφορά̋ 

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
24/02/2020 

11:53:53 

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

α/α 
προσφορά̋ 
συστήματο̋ 

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 166748 
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1. Ο οικονομικό̋ φορέα̋ με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΕΕ», Αγία̋ Βαρβάρα̋ 56, 152 31, Χαλάνδρι, sportsvenue1@gmail.com, υπέβαλλε εμπρόθεσμα 

εντό̋ τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τη̋ προσφορά̋ του,  

σφραγισμένο φάκελο που περιείχε σε έντυπη μορφή τα στοιχεία τη̋ ηλεκτρονική̋ προσφορά̋ 

τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με την παρ. 1 του 

Ν.4250/2014. 

(Ο ανωτέρω φάκελο̋ που φέρει τον αρ. πρ. 14948/26-02-2020 αριθμείται από την επιτροπή 

με τον αριθμό 1 και μονογράφεται από όλα τα μέλη τη̋ επιτροπή̋). 

Στη συνέχεια η επιτροπή εξέτασε τα δικαιολογητικά του υποψηφίου προμηθευτή που υποβλήθηκαν 

ω̋ εξή̋: 

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

 

Δικαιολογητικά συμμ. / 

Τεχν. Προσφορά 
Άρθρο διακήρυξη̋ Παρατηρήσει̋ 

Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνη̋ 

Δήλωση̋ (Τ.Ε.Υ.Δ.) 
Άρθρο 8 παράγρ. Α1.1  Υποβλήθηκε 

Εγγύηση  συμμετοχή̋ Άρθρο 8 παράγρ. Α1.2 Υποβλήθηκε  

Στο φάκελο Τεχνική̋ προσφορά̋ 

τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν, επί ποινή 

αποκλεισμού, τη συμφωνία τη̋ τεχνική̋ 

προσφορά̋ του προσφέροντα με τα όσα 

αναφέρονται στο Παράρτημα Β΄ τη̋ διακήρυξη̋. 

  

Άρθρο 8 παράγρ. Α2 

 

Υποβλήθηκαν 

 

 

Μετά την καταγραφή, τον έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχή̋ - τεχνική̋ 

προσφορά̋ του υποψηφίου αναδόχου, η επιτροπή γνωμοδοτεί για τη συνέχιση του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με την αποσφράγιση τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋ του οικονομικού φορέα με την 

επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», Αγ. Βαρβάρα̋ 56 , 152 31, 

Χαλάνδρι,  καθότι η προσφορά του συμφωνεί με του̋ όρου̋ τη̋ υπ’ αρ. 11798/14-02-2020 Β’ 

επαναδιακήρυξη̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋  υπ’ αρ. Π114/2019 μελέτη̋.  

 

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

για τι̋ «Υπηρεσίε̋ στελέχωση̋, συντήρηση̋ και επίβλεψη̋ ορθή̋ λειτουργία̋ του 

κολυμβητηρίου του Εθνικού Κέντρου Αποκατάσταση̋». 

Στο Ίλιον σήμερα 04-03-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48-50), 

συνεδρίασε η Επιτροπή διενέργεια̋ του διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
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203/2019 (ΑΔΑ: Ψ4Ο1ΩΕΒ-5ΩΗ) Απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ και τη̋ οποία̋ τα παρόντα μέλη 

είναι οι: 

1. Στυλιανό̋ Μαριδάκη̋, ΠΕ Φυσική̋ Αγωγή̋, τακτικό μέλο̋  

2. Ανδρέα̋ Μιχαηλίδη̋, ΤΕ Πολιτικό̋  Μηχανικό̋, τακτικό μέλο̋  

3. Ευάγγελο̋ Γεράση̋, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού τακτικό μέλο̋  

 

έχοντα̋ υπόψη: 

α) την υπ’ αρ. 11798/14-02-2020 Β’ επαναδιακήρυξη (20PROC006290636 2020-02-14)  του κ. 

Δημάρχου, περίληψη τη̋ οποία̋ δημοσιεύτηκε στον τοπικό Τύπο, στον Ιστότοπο του προγράμματο̋ 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων τη̋ Γενική̋ 

Γραμματεία̋ Εμπορίου και Προστασία Καταναλωτή και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου 

www.ilion.gr, 

β)  τη σχετική με κωδικό Π114/2019 μελέτη με τροποποίηση των όρων, που συντάχθηκε και 

θεωρήθηκε από το Αυτοτελέ̋ Τμήμα Αθλητισμού, Νέα̋ Γενιά̋, Παιδεία̋ και Δια Βίου Μάθηση̋ του 

Δήμου Ιλίου 

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

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

δ) το από 04-03-2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, 

ε) τα λοιπά στοιχεία του φακέλου τη̋ παρούσα̋ προμήθεια̋,  

συνήλθε προκειμένου να αξιολογήσει την οικονομική προσφορά η οποία υπεβλήθη στο πλαίσιο του 

υπόψη διαγωνισμού. 

Η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋, συνδέθηκε στο σύστημα 

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

ηλεκτρονικό διαγωνισμό 85743 και διαπίστωσε, ότι είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα η παρακάτω 

προσφορά: 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΟΣΦ. ΚΑΤΑΣΤΑΣ
Η 

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

166748 Ενεργή 24/02/2020 11:53:53 

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

περιεχόμενο τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋. Στη συνέχεια τα μέλη τη̋ Επιτροπή̋ που διαθέτουν του̋ 

απαραίτητου̋ κωδικού̋, καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματο̋, τα διαπιστευτήριά 

του̋ προκειμένου να αποσφραγισθεί η οικονομική προσφορά.  

Συγκεκριμένα, η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, διαμορφώθηκε ω̋ εμφαίνεται στον 

παρακάτω πίνακα :   
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α/
α 

Περιγραφή εργασία̋ CPV 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 

Ποσό
τητα 

Ενδεικτική 
Τιμή 

Συνολική 
Τιμή 

1 

Υπηρεσίε̋ εποπτεία̋, 
εξασφάλιση̋ ορθή̋ 
λειτουργία̋ , επίβλεψη̋-
ελέγχων, καθαρισμού-
απολύμανση̋ και 
συντήρηση̋ κλειστου 
κολυμβητηρίου Ε.Κ.Α. 

92610000-0 υπηρεσία 1 72.000,00 € 72.000,00 € 

  Σύνολο 72.000,00 € 

  Φ.Π.Α. 24% 17.280,00 € 

  Γενικό Σύνολο 89.280,00 € 

 

Ο υπόψη οικονομικό̋ φορέα̋ προσέφερε χαμηλότερη τιμή από την προϋπολογισθείσα και οι προσφορά 

του κρίνεται αποδεκτή και σύμφωνη με τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ με κωδικό Π114/2019 μελέτη̋ 

και του̋ όρου̋ τη̋ με αρ. 11798/14-02-2020 Β’ επαναδιακήρυξη̋.  

 

Κατόπιν των παραπάνω η επιτροπή διενέργεια̋ του διαγωνισμού γνωμοδοτεί για την ανάδειξη ω̋ 

προσωρινό ανάδοχο για τι̋ Υπηρεσίε̋ εποπτεία̋, εξασφάλιση̋ ορθή̋ λειτουργία̋, επίβλεψη̋-ελέγχων, 

καθαρισμού-απολύμανση̋ και συντήρηση̋ κλειστού κολυμβητηρίου Ε.Κ.Α. την εταιρεία με την 

επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», Αγ. Βαρβάρα̋ 56 , 15231, 

Χαλάνδρι, e-mail : sportsvenue1@gmail.com με α/α προσφορά̋ συστήματο̋ 166748, και αξία 

89.280,00 € (Ογδόντα εννέα χιλιάδε̋ διακόσια ογδόντα ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %).» 

Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 

               Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω, 

           Αποφασίζει   Ομόφωνα 

1. 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 

2. Την έγκριση του πρακτικού αποσφράγιση̋ ηλεκτρονικών προσφορών και την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συμμετοχή̋ και των τεχνικών προσφορών καθώ̋ και την αξιολόγηση τη̋ 

οικονομική̋ προσφορά̋, που αφορούν τι̋ «Υπηρεσίε̋ στελέχωση̋, συντήρηση̋, καθαρισμού 

και επίβλεψη̋ ορθή̋ λειτουργία̋ του κολυμβητηρίου του Εθνικού Κέντρου Αποκατάσταση̋ ω̋ 

προ̋ την ομάδα Β΄», όπω̋ αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται 

3. Την ανάδειξη ω̋ προσωρινού αναδόχου για τι̋ «Υπηρεσίε̋ στελέχωση̋, συντήρηση̋, 

καθαρισμού και επίβλεψη̋ ορθή̋ λειτουργία̋ του κολυμβητηρίου του Εθνικού Κέντρου 
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Αποκατάσταση̋ ω̋ προ̋ την ομάδα Β΄», τη̋ εταιρεία με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», Αγ. Βαρβάρα̋ 56 , 15231, Χαλάνδρι, e-mail : 

sportsvenue1@gmail.com με α/α προσφορά̋ συστήματο̋ 166748, και αξία 89.280,00 € 

(Ογδόντα εννέα χιλιάδε̋ διακόσια ογδόντα ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %). 

 

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., 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                             Βέργο̋ Ι., Κάβουρα̋ Κ. 
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