
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f3a6bcdf54c6242a7450ad6 στις 17/08/20 14:44
1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        33η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 
ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                          την 17.08.2020

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 17η Αυγούστου 
2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 55174/13.08.2020 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 13.08.2020 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. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                      «    «
4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. «    «
5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.           Αν. Μέλος της Ο.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.        Μέλος της Ο.Ε.
2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                «    «
3. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ «    «
4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                                «    «

        ΑΠΟΦΑΣΗ –  266 –
   Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 
4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης 
της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Έκτακτη 
προμήθεια υλικών για την προστασία από τον covid-19».

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 55079/13.08.2020 σχετικό έγγραφο της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, 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, 
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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,

Σας στέλνουμε το από 12/08/2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού που αφορά 
στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από τις κάτωθι εταιρείες: 

 «HIPPOKRATIS A.E.» - 1η ΟΜΑΔΑ
 «ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» - 3η ΟΜΑΔΑ
 «Α. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΑΒΕΕ» - 4η ΟΜΑΔΑ
 «ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ» - 5η ΟΜΑΔΑ
 «ANATS S.A.» - 6η ΟΜΑΔΑ

        
την «Έκτακτη προμήθεια υλικών για την προστασία από τον covid-19»  ΚΜ 76/20 και 
παρακαλούμε όπως αποφασίσετε   σχετικά.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ COVID-

19» Κ.Μ. Π76/2020
(CPV: 33140000-3, 18424400-1, 33631600-8, 39831700-3, 38412000-6)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 71.481,52 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

Στο Ίλιον σήμερα Τρίτη  11-8-2020 και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48-50) η 
Επιτροπή Διαγωνισμού και αξιολόγησης η οποία σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 180/2020 απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιλίου αποτελείται από τους:

Τακτικά Μέλη
1. Γεωργία Αντωνιάδη, ΔΕ Διοικητικού 
2. Παναγιώτης Αρώνης, ΔΕ Διοικητικού
3. Γεώργιος Κωνσταντινίδης, ΠΕ Φυσικής Αγωγής

Αναπληρωματικά Μέλη
1. Σταυρούλα Πατεράκη, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
2. Κωνσταντίνα Παναγοπούλου, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, 
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3. Ηλίας Βλαχάκης, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Παρόντες ήταν οι:
1. Παναγιώτης Αρώνης, ΔΕ Διοικητικού 
2 Γεώργιος Κωνσταντινίδης, ΠΕ Φυσικής Αγωγής
3. Σταυρούλα Πατεράκη, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
έχοντας υπόψη:

1. Την με κωδικό Π76/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου
2. Το με αριθμ. πρωτ. 37526/04-06-2020 τεκμηριωμένο αίτημα της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας και Υγείας για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης
3. Τις με αριθμ. 36898/02-06-2020 και 37687/04-06-2020 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης
4. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20REQ006815855
5. Την με αριθμ. 180/2020 (ΑΔΑ: ΩΘΥ3ΩΕΒ-ΛΗΝ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 

εγκρίθηκαν:
i) οι τεχνικές προδιαγραφές
ii) καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης για την έκτακτη προμήθεια υλικών για την προστασία 
από τον Covid-19 
iii) η συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών

6. Το εγκεκριμένο αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20REQ006836482
7. Την με υπ΄ αριθμ. πρωτ. 40130/16-06-2020 Διακήρυξη, η οποία αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, 

στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον τοπικό Τύπο
8. Τις υποβληθείσες προσφορές των υποψήφιων αναδόχων
9. Το από 07/07/2020 πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών 

προσφορών
10. Το από 10/07/2020 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών
11. Την αριθμ. 229/2020 με αριθμ. πρωτ. 50438/23-7-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

που αφορά την έγκριση πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για 
την «ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ COVID-19» Κ.Μ. 
Π76/2020

12. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 52236/30-07-2020 πρόσκληση προς τους προσωρινούς αναδόχους για 
την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

13. Τον φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου «ANATS A.E» που 
κατατέθηκε εμπρόθεσμα στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου και έλαβε αριθμ. πρωτ. 53044/3-8-
2020

14. Τον φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. 
ΣΚΟΥΡΙΑΣ» που κατατέθηκε εμπρόθεσμα στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου και έλαβε αριθμ. 
πρωτ. 52388/31-7-2020

15. Τον φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου «ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΖΑΦ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» που κατατέθηκε εμπρόθεσμα στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου και έλαβε 
αριθμ. πρωτ. 52918/3-8-2020

16. Τον φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου «HIPPOKRATIS A.E.» 
που κατατέθηκε εμπρόθεσμα στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου και έλαβε αριθμ. πρωτ. 
53687/5-8-2020

17. Τον φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου «CLINITEX A. 
ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΒΕΕ» που κατατέθηκε εμπρόθεσμα στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου και έλαβε 
αριθμ. πρωτ. 53347/4-8-2020

συνεδριάσαμε  προκειμένου να προβούμε στην αποσφράγιση των φακέλων και στην αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων.
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Κατά την αποσφράγιση των φακέλων όλα τα υποβαλλόμενα από τους προσωρινούς αναδόχους 
δικαιολογητικά μονογράφησαν από όλα τα μέλη της Επιτροπής και ελέγχθηκαν για την πληρότητα και 
την ορθότητά τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της διακήρυξης του συνοπτικού 
διαγωνισμού (αρ. πρωτ. Διακήρυξης 40130/16-06-2020).
Ειδικότερα, η Επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης διαπίστωσε τα εξής:
α) ο προσωρινός ανάδοχος για την ΟΜΑΔΑ 1 «HIPPOKRATIS A.E» κατέθεσε φάκελο με πλήρη και 
ορθά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 9 της 
διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού (αρ. πρωτ. Διακήρυξης 40130/16-06-2020), 
β) ο προσωρινός ανάδοχος για την ΟΜΑΔΑ 3 «ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΖΑΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»  κατέθεσε 
φάκελο με πλήρη και ορθά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως αυτά 
καθορίζονται στο άρθρο 9 της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού (αρ. πρωτ. Διακήρυξης 
40130/16-06-2020).
γ) ο προσωρινός ανάδοχος για την ΟΜΑΔΑ 4  «CLINITEX Α. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΑΒΕΕ» κατέθεσε 
φάκελο με πλήρη και ορθά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως αυτά 
καθορίζονται στο άρθρο 9 της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού (αρ. πρωτ. Διακήρυξης 
40130/16-06-2020).
δ) ο προσωρινός ανάδοχος για την ΟΜΑΔΑ 5 «ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ» κατέθεσε φάκελο με 
πλήρη και ορθά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως αυτά καθορίζονται στο 
άρθρο 9 της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού (αρ. πρωτ. Διακήρυξης 40130/16-06-2020).
ε) ο προσωρινός ανάδοχος για την ΟΜΑΔΑ 6  «ANATS S.A» κατέθεσε φάκελο με πλήρη και ορθά 
όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 9 της 
διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού (αρ. πρωτ. Διακήρυξης 40130/16-06-2020).
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προτείνει: 

1. Η Ομάδα 1, να κατακυρωθεί στον  οικονομικό φορέα «HIPPOKRATIS A.E», διότι υπέβαλε 
προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή με ποσό 9.492,30 ευρώ (€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
καθώς και όλα τα προβλεπόμενα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 40130/16-06-2020 διακήρυξης 
δικαιολογητικά κατακύρωσης.  

2. Η Ομάδα 3, να κατακυρωθεί στον  οικονομικό φορέα «ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΖΑΦ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», διότι υπέβαλε προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή με ποσό 15.506,95 ευρώ 
(€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. καθώς και όλα τα προβλεπόμενα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
40130/16-06-2020 διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

3. Η Ομάδα 4, να κατακυρωθεί στον  οικονομικό φορέα «CLINITEX Α. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΑΒΕΕ», 
διότι υπέβαλε προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή με ποσό 1.252,89 ευρώ (€) 
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συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. καθώς και όλα τα προβλεπόμενα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
40130/16-06-2020 διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης.  

4. Η Ομάδα 5, να κατακυρωθεί στον  οικονομικό φορέα «ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ», διότι 
υπέβαλε προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή με ποσό 777,48 ευρώ (€) συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. καθώς και όλα τα προβλεπόμενα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 40130/16-06-2020 
διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

5. Η Ομάδα 6, να κατακυρωθεί στον  οικονομικό φορέα «ANATS S.A», υπέβαλε προσφορά με 
τη χαμηλότερη τιμή με ποσό 1.740,96 ευρώ (€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α καθώς και όλα 
τα προβλεπόμενα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 40130/16-06-2020 Διακήρυξης δικαιολογητικά 
κατακύρωσης. »

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης
          Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 
              Αποφασίζει  Ομόφωνα

Εγκρίνει το πρακτικό δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την «Έκτακτη προμήθεια υλικών για την προστασία από τον covid-19» και 
αναθέτει ως εξής:

 Για την  Ομάδα 1, στον  οικονομικό φορέα «HIPPOKRATIS A.E», διότι υπέβαλε προσφορά 
με τη χαμηλότερη τιμή με ποσό 9.492,30 ευρώ (€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. καθώς και 
όλα τα προβλεπόμενα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 40130/16-06-2020 διακήρυξης δικαιολογητικά 
κατακύρωσης.  

 Για την  Ομάδα 3, στον  οικονομικό φορέα «ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΖΑΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», διότι 
υπέβαλε προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή με ποσό 15.506,95 ευρώ (€) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. καθώς και όλα τα προβλεπόμενα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
40130/16-06-2020 διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 Για την  Ομάδα 4, στον  οικονομικό φορέα «CLINITEX Α. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΑΒΕΕ», διότι 
υπέβαλε προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή με ποσό 1.252,89 ευρώ (€) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. καθώς και όλα τα προβλεπόμενα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
40130/16-06-2020 διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης.  

 Για την  Ομάδα 5, στον  οικονομικό φορέα «ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ», διότι υπέβαλε 
προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή με ποσό 777,48 ευρώ (€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
καθώς και όλα τα προβλεπόμενα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 40130/16-06-2020 διακήρυξης 
δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
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 Η Ομάδα 6, να κατακυρωθεί στον  οικονομικό φορέα «ANATS S.A», υπέβαλε προσφορά με τη 
χαμηλότερη τιμή με ποσό 1.740,96 ευρώ (€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α καθώς και όλα τα 
προβλεπόμενα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 40130/16-06-2020 Διακήρυξης δικαιολογητικά 
κατακύρωσης.

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., Βασιλόπουλος Δ.,          
Μαρκόπουλος Φ.,   Βέργος Ι., 

                                      Γαλούνης Δ. 
           ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ  
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