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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        12η  Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 
ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                         την 24.03.2020

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 24η Μαρτίου 2020, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 22559/23.03.2020 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 23.03.2020 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & 
Επικρατείας (Β’ 850/13.03.2020).
        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 –077–

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το   
3ο θέμα ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικών δικαιολογητικών κατακύρωσης της 
επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μέσων ατομικής 
προστασίας προσωπικού του Δήμου Ιλίου (έτους 2019)», το θέμα θεωρείται επείγον λόγω της έκτακτης 
κατάστασης με τον κορονοϊό και το οποίο σχετίζεται κατ΄ επέκταση με την προστασία της δημόσιας 
υγείας.

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 22407/23.03.2020 σχετικό έγγραφο της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο 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 
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τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία»,

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
Σας στέλνουμε το από 23.03.2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού που αφορούν στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από: 
 TREND CONCEPT INTERNATIONAL Α.Ε.
 PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 BRINX Α.Ε.  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού του Δήμου Ιλίου (έτους 2019)»  
και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

          Η Οικονομική Επιτροπή
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και το πρακτικό αξιολόγησης που έχει ως κατωτέρω:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας προσωπικού Δήμου Ιλίου, 
προϋπολογισμού 58.810,39€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»

Στο Ίλιον την 23η Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα, στο Δημαρχείο Ιλίου, το οποίο βρίσκεται 
επί της οδού Κάλχου 48-50, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων 
προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2019 βάσει του Ν. 4412/16 
όπως ισχύει και της με αριθμό 009/2814/25.01.2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Ιλίου, αποτελούμενη από τους:
 
Τακτικά μέλη
1. Ευάγγελος Γεράσης, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
2. Ελένη Χαντζή, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
3. Κωνσταντίνα Ευσταθίου, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

Αναπληρωματικά μέλη  
1. Δήμητρα Κοντεκάκη, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
2. Ευαγγελία Νίνου, ΤΕ Διοίκηση Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
3. Πολυζώης Χρήστου, ΠΕ Διοικητικού

Παρόντα μέλη της οποίας ήταν τα κάτωθι:
1. Ευάγγελος Γεράσης, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
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2. Δήμητρα Κοντεκάκη, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
3. Πολυζώης Χρήστου, ΠΕ Διοικητικού
και έχοντας υπόψη της:

1. Τη με κωδικό Π170/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου.

2. Τη με αριθμό 297/70598/30.12.2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΡΟΒΟΕΒ-90Ψ), με 
την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της διακήρυξης για 
την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας εργαζομένων του Δήμου Ιλίου.

2. Την με αρ. 656/08.01.2020 Διακήρυξη, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (AΔΑ: 
9100ΩΕΒ-6ΞΙ), στον ελληνικό τύπο καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr.

3. Τις υποβληθείσες προσφορές των υποψηφίων αναδόχων.

4. Το από 03.02.2020 πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών

5. Το από 05.02.2020 πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών οικονομικών προσφορών

6. Την με αριθμ. 031/12056/14.02.2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

7. Την από 24.02.2020 γνωμοδότηση της επιτροπής ενστάσεων

8. Την με αριθμ. 050/15458/27.02.2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

9. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων

10. Το από 20.03.2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του προσωρινού αναδόχου «ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» με το 
οποίο αιτείται είκοσι ημέρες παράταση των δικαιολογητικών κατακύρωσης

συνήλθε προκειμένου να αποσφραγίσει και να εξετάσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των 
προσωρινών αναδόχων «BRINX Α.Ε.», «PROSTASIA SAFETY EQUIOPMENT ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ» και 
«TREND CONCEPT INTERNATIONAL». Η επιτροπή διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης  
είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα όπως εμφαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α Προσωρινός Ανάδοχος Αρ. πρωτοκόλλου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης

1 BRINX Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 21579/19-03-2020

2 PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 21580/19-03-2020

3 TREND CONCEPT INTERNATIONAL Α.Ε. 21604/19-03-2020

http://www.ilion.gr/
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Κατά την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης η επιτροπή διαπίστωσε τη 
συμφωνία τους με τους όρους της με αριθμ. πρωτ. 656/08.01.2020 Διακήρυξη.
Η Επιτροπή προτείνει ως αναδόχους:
Α. Την εταιρεία με επωνυμία: TREND CONCEPT INTERNATIONAL Α.Ε.:
για τη  2η ομάδα: Τμήμα διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Απορριμμάτων και Πρασίνου η οποία υπέβαλλε οικονομική προσφορά ποσού 3.253,54€ (συμπ. 
Φ.Π.Α.) και για την 8η ομάδα: Μονωτικά εργαλεία για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία 
υπέβαλε οικονομική προσφορά ποσού 527,00€ (συμπ. Φ.Π.Α.),

Β. Την εταιρεία με επωνυμία: PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Για την 1η ομάδα: Τμήμα σχεδιασμού, αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου η οποία υπέβαλλε οικονομική προσφορά ποσού 26.041,08€ 
(συμπ. Φ.Π.Α.), για την 4η ομάδα: Τμήμα εφαρμογών πρασίνου της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Απορριμμάτων και Πρασίνου η οποία υπέβαλλε οικονομική προσφορά ποσού 7.127,09€ (συμπ. 
Φ.Π.Α.),  την 5η ομάδα: Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης η 
οποία υπέβαλλε οικονομική προσφορά ποσού 1.066,02€ (συμπ. Φ.Π.Α.), για την 7η ομάδα: 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία υπέβαλλε οικονομική προσφορά ποσού 5.745,11€ (συμπ. 
Φ.Π.Α.), την 6η ομάδα: Δημοτικό Κοιμητήριο η οποία υπέβαλλε οικονομική προσφορά ποσού 
2.190,46€ (συμπ. Φ.Π.Α.), την 9η ομάδα: Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής η οποία υπέβαλλε 
οικονομική προσφορά ποσού 4.979,22€ (συμπ. Φ.Π.Α.), τη 10η ομάδα: Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας και Υγείας η οποία υπέβαλλε οικονομική προσφορά ποσού 975,59€ (συμπ. Φ.Π.Α.), την 
11η ομάδα: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών η οποία υπέβαλλε οικονομική προσφορά ποσού 
980,01€ (συμπ. Φ.Π.Α.) και για τη 13η ομάδα: Διεύθυνση Πολιτισμού η οποία υπέβαλλε οικονομική 
προσφορά ποσού 203,36€ (συμπ. Φ.Π.Α.)

Γ. Την εταιρεία με επωνυμία: BRINX Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Για τη 12η ομάδα: Διεύθυνση Περιβάλλοντος η οποία υπέβαλλε οικονομική προσφορά ποσού 114,03€ 
(συμπ. Φ.Π.Α.)

          
   Αποφασίζει  Ομόφωνα

Α. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6,του Ν. 
3852/2010 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 6 του Ν. 4555/2018
Β. Εγκρίνει το πρακτικό δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας για την «Προμήθεια 
μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού του Δήμου Ιλίου (έτους 2019)» και αναθέτει ως εξής:
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1. Στην εταιρεία με επωνυμία: TREND CONCEPT INTERNATIONAL Α.Ε.: για τη  2η ομάδα: Τμήμα 
διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου 
η οποία υπέβαλλε οικονομική προσφορά ποσού 3.253,54€ (συμπ. Φ.Π.Α.) και για την 8η 
ομάδα: Μονωτικά εργαλεία για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία υπέβαλε οικονομική 
προσφορά ποσού 527,00€ (συμπ. Φ.Π.Α.),

2. Στην εταιρεία με επωνυμία: PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ για την 1η 
ομάδα: Τμήμα σχεδιασμού, αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου η οποία υπέβαλλε οικονομική προσφορά ποσού 
26.041,08€ (συμπ. Φ.Π.Α.), για την 4η ομάδα: Τμήμα εφαρμογών πρασίνου της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου η οποία υπέβαλλε οικονομική προσφορά ποσού 
7.127,09€ (συμπ. Φ.Π.Α.), την 5η ομάδα: Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, 
Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης η οποία υπέβαλλε οικονομική προσφορά ποσού 1.066,02€ 
(συμπ. Φ.Π.Α.), για την 7η ομάδα: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία υπέβαλλε 
οικονομική προσφορά ποσού 5.745,11€ (συμπ. Φ.Π.Α.), την 6η ομάδα: Δημοτικό Κοιμητήριο 
η οποία υπέβαλλε οικονομική προσφορά ποσού 2.190,46€ (συμπ. Φ.Π.Α.), την 9η ομάδα: 
Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής η οποία υπέβαλλε οικονομική προσφορά ποσού 4.979,22€ 
(συμπ. Φ.Π.Α.), τη 10η ομάδα: Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας η οποία υπέβαλλε 
οικονομική προσφορά ποσού 975,59€ (συμπ. Φ.Π.Α.), την 11η ομάδα: Διεύθυνση Διοικητικών 
Υπηρεσιών η οποία υπέβαλλε οικονομική προσφορά ποσού 980,01€ (συμπ. Φ.Π.Α.) και για τη 
13η ομάδα: Διεύθυνση Πολιτισμού η οποία υπέβαλλε οικονομική προσφορά ποσού 203,36€ 
(συμπ. Φ.Π.Α.)

3. Στην εταιρεία με επωνυμία: BRINX Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ για τη 12η ομάδα: 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος η οποία υπέβαλλε οικονομική προσφορά ποσού 114,03€ (συμπ. 
Φ.Π.Α.)

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, η 

προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (ήτοι της οικονομικής επιτροπής), η οποία 
αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό 
της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 
Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο 
αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. 

Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 
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αποφασίζον διοικητικό όργανο.

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.


		ΣΤΑΜΟΥΛΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ
	2020-03-24T14:20:44+0200
	ΊΛΙΟΝ
	ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
	ΑΠ:22848




