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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        15η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 15.04.2020 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 15η Απριλίου 

2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 26430/10.04.2020 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 10.04.2020 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη 

σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και 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 –101– 

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

7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά που αφορά την έγκριση πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΧΑΡΩΝ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ». 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 26234/09.04.2020 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, 
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 Τις διατάξεις του Ν.4555/2018, 

 Τις διατάξεις του Ν.4605/2019, 

Σας στέλνουμε το από 09.04.2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού κάτω των ορίων, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης για τη 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ» και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε 

σχετικά. 

 

ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ  ΔΔΙΙΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

για τη «Βελτίωση παιδικών χαρών – Αντικατάσταση δαπέδων» 
 

Στο Ίλιον σήμερα την 19η του μηνός Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 
στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48-50), η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 288/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, της οποίας παρόντα 
μέλη είναι οι: 
 

1. Μαρία Στρατουδάκη ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός 

2. Μαρία Παπαζήση ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός  

3. Χρυσούλα Αλειφέρη ΔΕ Δομικών Εργων. 

 
έχοντας υπόψη: 

a) τη με αρ.πρωτ : 69784/23-12-2019 (Α.Δ.Α.Μ: 19PROC006095301 2019-12-23) 
Διακήρυξη του κ. Δημάρχου, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Α.Δ.Α.: 
ΩΩΖΘΩΕΒ-ΦΑ8 ) στον Τύπο καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου 
www.ilion.gr 

b) τη σχετική με κωδικό Π121/2019 μελέτη (Α.Δ.Α.Μ:19RΕQ005756666 ) που συντάχθηκε 
και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, 

c) το γεγονός ότι ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  

d) το από 03-02-2020 Πρακτικό Αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής 
προσφοράς,  

e) το από 25-02-2020 Πρακτικό Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Οικονομικών προσφορών,  
f) την με αριθμό 54/04-03-2020 και ΑΔΑ: 655ΗΩΕΒ-Σ1Π Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Ιλίου με     
g) την οποία εγκρίθηκαν τα ανωτέρω (δ) και (ε) Πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού,  
h) την υπ΄αριθμ. 20681/17-03-2020 Πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής για υποβολή 

δικαιολογητικών  
i) κατακύρωσης,  
j) τα λοιπά στοιχεία του φακέλου της παρούσας προμήθειας,  

 

http://www.ilion.gr/
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συνήλθε προκειμένου να αξιολογήσει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης τα οποία 

υπεβλήθησαν στο πλαίσιο του υπόψη διαγωνισμού.   

 
Η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών του μειοδότη, συνδέθηκε στο 

σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε 

τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 82806 : «Βελτίωση παιδικών χαρών – Αντικατάσταση 

δαπέδων» και διαπίστωσε, ότι είχαν υποβληθεί τα σχετικά δικαιολογητικά του παρακάτω 

προσωρινού μειοδότη:  

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΟΣΦ. ΚΑΤΑΣΤΑΣ

Η 

ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ 
ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. 
«ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E.» 

161154 Ενεργή 18/03/2020 

 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των δικαιολογητικών του μειοδότη. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που 

διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς, καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος, 

τα διαπιστευτήριά τους προκειμένου να αποσφραγισθούν τα σχετικά δικαιολογητικά.  

 

Μετά την αποσφράγιση  ακολούθησε ο έλεγχος των ανωτέρω δικαιολογητικών σε όσες εργάσιμες 

ημέρες ήταν εφικτό λόγω της δύσκολης τρέχουσας συγκυρίας (covid19). Κατά τον έλεγχο 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου διαπιστώθηκε ότι αυτά είναι σύμφωνα 

με το άρθρο 16 «Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης» της με αριθμό πρωτ. 

69748/12-12-2019 διακήρυξης, και γίνονται αποδεκτά. 

 

Με βάσει τα ανωτέρω η Επιτροπή προτείνει η κατακύρωση της υπηρεσίας που αφορά τη  

«Βελτίωση παιδικών χαρών – Αντικατάσταση δαπέδων» να γίνει στην εταιρεία με επωνυμία: 

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ 

PLAYGROUNDS A.E.» η προσφορά της οποίας ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμό 

69748/12-12-2019 διακήρυξης. Η ανωτέρω εταιρεία υπέβαλλε οικονομική προσφορά ποσού 

142.596,78 € (συμπ. Φ.Π.Α.)..» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

                                                   Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

                  Αποφασίζει   Ομόφωνα 

A) Εγκρίνει το Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που 

αφορά τη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ» και αναθέτει την 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!o.k6xg0VWIgZ4Rsff-sOGw%7D&bid_number=%7B!!bymBed5P5MQ9SoAA9rOukQ%7D&_ti=1653048295&oapc=5&oas=PmYEkqIgq_WObGDgI1RE5A..
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παραπάνω προμήθεια στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ 

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS 

A.E.», ο οποίος υπέβαλε οικονομική προσφορά ποσού 142.596,78 € (συμπ. Φ.Π.Α.), η οποία 

ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμό 69748/12-12-2019 διακήρυξης του Δήμου 

μας. 

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 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., Φεγγερός Β., Κάβουρας Κ., 
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