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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        11η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 
ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 23.03.2020

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 23η Μαρτίου 2020, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 21675/19.03.2020 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 19.03.2020.
        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ               Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ          Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.
2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ    Μέλος της 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.              Μέλος της Ο.Ε.

                   ΑΠΟΦΑΣΗ –071–
 Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση  το 

2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,  που αφορά την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του 
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για 
την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ιλίου».  

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 20138/16.03.2020 σχετικό έγγραφο της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι:

 «Λαμβάνοντας υπόψη:
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 12/03/2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού άνω των ορίων, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης για τις 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»  και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης
           Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το πρακτικό που έχει ως κατωτέρω:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ 

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

  Στο Ίλιον την 24η Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα στο Δημαρχείο Ιλίου 
«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κάλχου 48-50, η Επιτροπή διενέργειας 
διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης η οποία 
συγκροτήθηκε με την με αριθμό 267/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, 
αποτελούμενη από τους:
Τακτικά μέλη
1. Μαρία Μαγγίνα ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός 
2. Παναγιώτης Μπίνιος ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
3. Χρυσούλα Αλειφέρη ΔΕ Δομικών Εργων

Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Μαρία Παπαζήση ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 
2. Ιωάννης Κωνσταντόπουλος, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός
3. Χαρίκλεια Ζήση, ΤΕ Τεχνολόγος Τοπογράφος Μηχανικός

Παρόντα μέλη της οποίας ήταν τα κάτωθι:
1. Μαρία Μαγγίνα ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός 
2. Παναγιώτης Μπίνιος ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
3. Χρυσούλα Αλειφέρη ΔΕ Δομικών Εργων
και έχοντας υπόψη της:
α)  την με αρ. πρωτ. 61506/2-11-2018 (ΑΔΑ: 994Ξ465XΘ7-3ΦZ) Απόφαση ΥΠ.ΕΣ περί ένταξης στο 
πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙΙ της πράξης: «Προμήθεια –τοποθέτηση 
εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας»
β) την με αριθμό 761/06-11-2019 (ΑΔΑ: 6A2KVEB-159) Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 
γ) την με αρ. 267/26-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΚ5ΘΩΕΒ-ΟΟΨ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
εγκρίθηκαν ι) οι τεχνικές προδιαγραφές και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης για την «Προμήθεια –
τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας» και ιι)  η 
συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών
δ) την με αρ. πρωτ : 62124/29-11-2019 (ΚΗΜΔΗΣ 19PROC005950496 2019-12-03) Διακήρυξη του κ. 
Δημάρχου, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ 6ΛΙΔΩΕΒ-Ν3Ψ), στον Τύπο καθώς 
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 γεγονός ότι ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 
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ζ) το από 21/01/2020 Πρακτικό Αποσφράγισης Ηλεκτρονικών Προσφορών,
η) το από 27/01/2020 Πρακτικό Δημοπρασίας, στο οποίο αξιολογήθηκαν τα δικαιολογητικά και τα 
τεχνικά στοιχεία των προσφορών που υποβλήθηκαν
θ) το από 27/01/2020 Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών
ι) το με αριθμ. πρωτ. 12075/14-02-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα: 
«πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης»
κ) τα αναρτηθέντα και υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης του υποψηφίου αναδόχου 
«ΠΙΤΤΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε»

Συνήλθε προκειμένου να αποσφραγίσει και να εξετάσει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
του προσωρινού αναδόχου με επωνυμία: «ΠΙΤΤΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» η οποία υπέβαλε προσφορά για την 
Α΄ ομάδα: Όργανα παιδικών χαρών-ελαστικοί τάπητες. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης αναρτήθηκαν 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. εμπρόθεσμα. Κατά την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου η επιτροπή διαπίστωσε ότι τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης που ανήρτησε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. την 
21/02/2020 και υπέβαλε με αριθμ. πρωτ. 14390/24-02-2020 στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου 
μας, ήταν πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ. πρωτ. 62124/29-11-2019 Διακήρυξής μας.
Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή προτείνει: 
Την κατακύρωση - ανάδειξη ως αναδόχου για τη Α΄ ομάδα, του οικονομικού φορέα με την επωνυμία: 
«ΠΙΤΤΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε»  (αριθμός προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:159297), ο οποίος κατέθεσε ορθά 
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

           Αποφασίζει   Ομόφωνα
Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων 
για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ιλίου» 
και την ανάδειξη για την Α΄ ομάδα, του οικονομικού φορέα με την επωνυμία: «ΠΙΤΤΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε»  
(αριθμός προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:159297), ο οποίος κατέθεσε ορθά τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης.
Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 
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.,

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                   Βέργος Ι., Κάβουρας Κ., Φεγγερός Β.
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