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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        30η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 
ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 23.07.2020

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 23η Ιουλίου 2020, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 49858/17.07.2020 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 17.07.2020 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. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                                «    «
3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                      «    «
4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                                «    «
5. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                «    «
6. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Δ.Σ. Αν. Μέλος της Ο.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ    Μέλος της Ο.Ε.
2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ «    «
3. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                                 «    «

               ΑΠΟΦΑΣΗ – 230  –
    Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το    
9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της 
επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την επαναδιακήρυξη της 
«Προμήθειας εξοπλισμού του φυσιοθεραπευτηρίου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας».  

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 47973/15.07.2020 έγγραφο της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου, 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 
τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη 
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νομοθεσία»,
 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
 Τις διατάξεις του Ν.4605/2019,

Σας στέλνουμε το από 10/07/2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού που αφορά στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από τις κάτωθι εταιρείες: 

1) Για τις υποομάδες Α’ : «Προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού», τη Δ΄ Υποομάδα: «Προμήθεια 
καθιστού ποδήλατου» και την Έ υποομάδα: «Προμήθεια αναπηρικών αμαξιδίων», την εταιρεία 
με την επωνυμία: «SERINTH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» με διακριτικό τίτλο: «SERINTH Ε.Π.Ε»

2) Για την Η’ υποομάδα: «Προμήθεια εξοπλισμού αρχείου του φυσιοθεραπευτηρίου», την εταιρεία 
με την επωνυμία: «HOLIDAY LAND Α.Ε»
για την «Προμήθεια εξοπλισμού του φυσιοθεραπευτηρίου της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας και Υγείας» και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε   σχετικά.»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

για την «Προμήθεια εξοπλισμού του φυσιοθεραπευτηρίου της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Προστασίας και Υγείας, προϋπολογισμού 11.014,92 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»

Στο Ίλιον τη 10 Ιουλίου του έτους 2020 και ώρα 10.30 π.μ., στο κτίριο της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Προστασίας και Υγείας του Δήμου Ιλίου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Νέστορος 101, 2ος όροφος, η 
Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη 
δημόσιας σύμβασης βάσει του Ν. 4412/16 όπως ισχύει και της με αριθμό 109/29154/29-04-2020 
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, αποτελούμενη από τους:

Τακτικά μέλη 
1. Όλγα Ρουμανά, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
2. Ηλίας Βλαχάκης, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
3. Νίκη Κουρτιμανίτση, ΤΕ Φυσιοθεραπευτών

Αναπληρωματικά Μέλη
1. Αργυρώ Χαλκιαδάκη, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
2. Αλεξάνδρα Τζίμα, ΔΕ Διοικητικού
3. Ευάγγελος Γεράσης, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
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Παρόντα μέλη της οποίας ήταν τα κάτωθι: 
1. Όλγα Ρουμανά, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
2. Ηλίας Βλαχάκης, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
3. Νίκη Κουρτιμανίτση, ΤΕ Φυσιοθεραπευτών

και έχοντας υπόψη της:

1. Τη με αρ. πρωτ. 3893/10-08-2018 πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ». (Ορθή επανάληψη 21/11/2018).

2. Τη με αρ. πρωτ. 951/27-02-2019 Απόφαση του Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου 
Δυτικής Αθήνας.

3. Τις με αριθμό 398/44262/30-11-2018 και 088/9772/22-03-2019 Αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου.

4. Τη με Κ.Μ.: Π102/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Δήμου 
Ιλίου για την «Προμήθεια εξοπλισμού του φυσιοθεραπευτηρίου της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Προστασίας και Υγείας».

5. Τη με αριθμό 234/51057/22-10-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιλίου, με την 
οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και ο τρόπος εκτέλεσης  και καθορίσθηκαν οι όροι 
διακήρυξης για την «Προμήθεια εξοπλισμού του φυσιοθεραπευτηρίου της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας».

6. Τη με αρ. πρωτ. 51671/24-10-2019 Διακήρυξη, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον ελληνικό Τύπο, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου 
www.ilion.gr.

7. Τη με αριθμό 258/59647/20-11-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιλίου, με την 
οποία εγκρίθηκε το πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής των τεχνικών 
προσφορών και οικονομικών προσφορών και αναδείχθηκαν προσωρινοί μειοδότες μόνο για τις Β’ 
και Γ’ και ΣΤ’ Υποομάδες της με Κ.Μ.: Π102/2019 σχετικής μελέτης.

8. Τα με αρ. πρωτ. 12728/18-02-2020 και 12729/18-02-2020 συμφωνητικά, για τη ΣΤ’ και 
τις Β’ και Γ’ Υποομάδες, αντίστοιχα.

9. Τη με Κ.Μ.: Π102/2019 Τροποποιημένη μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και 
Υγείας Δήμου Ιλίου για την «Προμήθεια εξοπλισμού του φυσιοθεραπευτηρίου της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας», για τις Υποομάδες Α’, Δ’, Ε’, Ζ’ και Η’.

10. Τη με αριθμό 064/20561/17-03-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιλίου, με την 
οποία εγκρίθηκαν η τροποποίηση των όρων και οι τεχνικές προδιαγραφές της με Κ.Μ.: 
Π102/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Δήμου Ιλίου, για την 

http://www.ilion.gr/
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«Προμήθεια εξοπλισμού του φυσιοθεραπευτηρίου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και 
Υγείας», για τις Υποομάδες Α’, Δ’, Ε’, Ζ’ και Η’.

11. Τη με αρ πρωτ. 1445/08-04-2020 θετική γνώμη του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής 
Αθήνας, για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία με την οποία θα προκηρυχθεί το 
Υποέργο «Προμήθεια εξοπλισμού Φυσιοθεραπευτηρίου για την ενίσχυση της παροχής 
υπηρεσιών των Κοινωνικών Δομών» ΑΑ 2 της Πράξης «Αναβάθμιση & Συμπλήρωση Κοινωνικών 
Υποδομών στη Δυτική Αθήνα» με κωδικό ΟΠΣ «5038182», συνολικού προϋπολογισμού 
«11.014,92€».

12. Τη με αριθμό 109/29154/29-04-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιλίου, με την 
οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της με Κ.Μ.: Π102/2019  Τροποποιημένης 
μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Δήμου Ιλίου για την «Προμήθεια 
εξοπλισμού του φυσιοθεραπευτηρίου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας», για τις 
Υποομάδες Α’, Δ’, Ε’, Ζ’ και Η’, η συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και 
αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών και καθορίσθηκαν οι όροι επαναδιακήρυξης και ο 
τρόπος εκτέλεσης με συνοπτικό διαγωνισμό, για τις Υποομάδες Α’, Δ’, Ε’, Ζ’ και Η’.

13. Τη με αρ. πρωτ. 30283/06-05-2020 Επαναδιακήρυξη, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον ελληνικό Τύπο καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου 
www.ilion.gr.

14. Το από 1/6/2020 Πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών 
προσφορών.

15. Το από 4/6/2020 Πρακτικό αποσφράγισης οικονομικών προσφορών.
16. Την υπ’ αρ. πρωτ. 39965/16-6-2020 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στους 

προσωρινούς αναδόχους «HOLIDAY LAND A.E.» και «SERINTH Ε.Π.Ε.».
17. Το με αρ. πρωτ. 41864/23-06-2020 αίτημα παράτασης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών 

κατακύρωσης της εταιρείας «HOLIDAY LAND A.E.».
18. Το με αρ. πρωτ. 42207/24-06-2020 αίτημα παράτασης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών 

κατακύρωσης της εταιρείας «SERINTH Ε.Π.Ε.».
19. Το με αρ. πρωτ. 42282/24-06-2020 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Ιλίου, 

χορήγησης παράτασης για την κατάθεση δικαιολογητικών κατακύρωσης στην εταιρεία 
«HOLIDAY LAND A.E.».

20. Το με αρ. πρωτ. 42505/25-06-2020 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Ιλίου, 
χορήγησης παράτασης για την κατάθεση δικαιολογητικών κατακύρωσης στην εταιρεία στην 
εταιρεία «SERINTH Ε.Π.Ε.»,

http://www.ilion.gr/
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συνήλθε προκειμένου να αποσφραγίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των παρακάτω 
προσωρινών αναδόχων:

Η Επιτροπή διαπίστωσε τη συμφωνία των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης με τα 
οριζόμενα στην με αριθμ. πρωτ. 30283/06-05-2020 Επαναδιακήρυξη.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει ως αναδόχους για:

1. Για την Η’ Υποομάδα: "Προμήθεια εξοπλισμού αρχείου του Φυσιοθεραπευτηρίου", την 
εταιρεία με επωνυμία: «HOLIDAY LAND A.E.».

2. Για την Α’ Υποομάδα: "Προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού", τη Δ’ Υποομάδα: 
"Προμήθεια καθιστού ποδήλατου" και την Ε’ Υποομάδα: "Προμήθεια αναπηρικών 
αμαξιδίων", την εταιρεία με επωνυμία: «SERINTH Ε.Π.Ε.».»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.
Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,
 Αποφασίζει  Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει το πρακτικό δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας για την «Προμήθεια 
εξοπλισμού του φυσιοθεραπευτηρίου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας» 
και αναθέτει ως εξής:

 Στην εταιρεία με την επωνυμία: «HOLIDAY LAND A.E.» για την Η’ Υποομάδα: «Προμήθεια 
εξοπλισμού αρχείου του Φυσιοθεραπευτηρίου» 

 Στην εταιρεία με την επωνυμία: «SERINTH Ε.Π.Ε.» για τις υποομάδες ειδών: Α’ Υποομάδα: 
«Προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού»   Δ’ + Ε’ ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ: «Προμήθεια 
καθιστού ποδήλατου» και «Προμήθεια αναπηρικών αμαξιδίων» 

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Α/Α Προσωρινοί Ανάδοχοι  Αριθμ. Πρωτ. φακέλου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης

1 «HOLIDAY LAND A.E.» 44276/01-07-2020

2 «SERINTH Ε.Π.Ε.» 44637/02-07-2020
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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 
αποφασίζον διοικητικό όργανο.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη
Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                         Τα Μέλη

                          Αλεβίζου Α., Κουκουβίνος Δ.,             
                         Μαρκόπουλος Φ.,   Βέργος Ι.,        

           ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                        Φεγγερός Β.,   Γαλούνης Δ.
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