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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        63η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 
ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                            την 15.12.2020

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 15η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 09.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 87525/11.12.2020 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 11.12.2020 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.                                 «    «

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

                                                         ΑΠΟΦΑΣΗ –429–
        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 «Προμήθεια 
φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου 
Ιλίου».

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 86540/08.12.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι: 
«Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

 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,
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 Τις διατάξεις του Ν.4605/2019,

Σας στέλνουμε το από 08/12/2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού που αφορά στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από τις επιχειρήσεις με την επωνυμία                                             
1) «ΕΛ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ & ΧΡ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ο.Ε.», 2) «ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», 3) 
«PHARMA THERAPIS M. IKE», και 4) «ΓΕΩΡΓΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ», για την «Προμήθεια 
φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου 
Ιλίου» - ΚΜ: 142/20, και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Για την «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου 
Ιλίου», προϋπολογισμού 39.643,02€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.».

Στο Ίλιον σήμερα, τη 7η Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα στα Γραφεία του Αυτοτελούς 
Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, τα οποία βρίσκονται επί της 
οδού Καπετάν Βέρα και Γ΄ Ορεινής Ταξιαρχίας, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και 
αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, η οποία συγκροτήθηκε για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης βάσει του Ν. 4412/16 όπως ισχύει και της με αριθμό 338/13-10-2020 Απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, προκειμένου να προβεί στο τελευταίο στάδιο του 
διαγωνισμού και συγκεκριμένα στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου», αποτελούμενη από τους:

Τακτικά μέλη
1. Γεώργιος Κωνσταντινίδης, ΠΕ Φυσικής Αγωγής
2. Ηλίας Βλαχάκης, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
3. Χαρούλα Φιλιπποπούλου, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

Αναπληρωματικά μέλη
1. Στυλιανός Μαριδάκης, ΠΕ Φυσικής Αγωγής
2. Αικατερίνη Καλαμπόγια, ΤΕ Νοσηλευτριών
3. Σταυρούλα Πατεράκη, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

Παρόντα μέλη της οποίας ήταν τα κάτωθι:
1. Γεώργιος Κωνσταντινίδης, ΠΕ Φυσικής Αγωγής
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2. Βλαχάκης Ηλίας, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
3. Στυλιανός Μαριδάκης, ΠΕ Φυσικής Αγωγής

και έχοντας υπόψη της:

1. Τη με κωδικό Π142/2020 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς Παιδείας 
και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ιλίου.

2. Τη με αριθμό 338/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου (ΑΔΑ: ΩΨΤΛΩΕΒ-
Ψ9Ν), με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης για 
την Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου.
3. Τη με αρ. 72027/13-10-2020 Διακήρυξη, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
(ΑΔΑ: 6Ρ6ΝΩΕΒ-Ω13), στον ελληνικό Τύπο καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου 
www.ilion.gr.
4. Τις υποβληθείσες προσφορές των υποψηφίων αναδόχων.
5. Το από 5/11/2020 Πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών, 
οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων.
6. Τη με αριθμό 373/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΨΘΨΒΩΕΒ-05Η), με την οποία 
εγκρίθηκε το ανώτερο πρακτικό.
7. Το με αριθμό πρωτ.: 81433/17-11-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με 
θέμα: «Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια φαρμακευτικού 
υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» - ΚΜ Π142/20.
8. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης των κάτωθι προσωρινών ανάδοχων:

1η ΟΜΑΔΑ : " Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό των 
ιατρείων στις αθλητικές εγκαταστάσεις " / CPV: 33600000-6 33631600-8 33140000-3 
33190000-8 24322500-2  24315300-8 / Κ.Α.Ε.: 15.6631.0001   

Υποψήφιος Ανάδοχος Καθαρή Αξία Φ.Π.Α. Σύνολο

ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 8.570,50€ 1.490,38€ 10.060,88€

2η ΟΜΑΔΑ: " Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό των 
φαρμακείων των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας " / CPV: 
33600000-6 33190000-8 33140000-3 24322500-2  / Κ.Α.Ε.: 15.6631.0001 

Υποψήφιος Ανάδοχος Καθαρή Αξία Φ.Π.Α. Σύνολο
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΛ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ & ΧΡ. 

ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ο.Ε. 6.536,86€ 1.285,96€ 7.795,82€

http://www.ilion.gr/
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3η ΟΜΑΔΑ: " Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό των 
φαρμακείων του Δημαρχείου " / CPV: 33600000-6 33631600-8 24315300-8 33190000-8 
33140000-3 24322500-2 24413100-3  / Κ.Α.Ε.: 15.6631.0001 

Υποψήφιος Ανάδοχος Καθαρή Αξία Φ.Π.Α. Σύνολο

ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 652,77€ 54,75€ 707,52€

4η ΟΜΑΔΑ: " Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό των 
φαρμακείων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου " / CPV: 
33600000-6 33631600-8 24315300-8 33190000-8 33140000-3 24322500-2 24413100-3 
33711540-4 / Κ.Α.Ε.: 15.6631.0001 

Υποψήφιος Ανάδοχος Καθαρή Αξία Φ.Π.Α. Σύνολο

ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 4.915,47€ 826,57€ 5.742,04€

5η ΟΜΑΔΑ: " Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό των 
φαρμακείων των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου " / CPV: 
33600000-6 33631600-8 33190000-8 / Κ.Α.Ε.: 15.6631.0001 

Υποψήφιος Ανάδοχος Καθαρή Αξία Φ.Π.Α. Σύνολο

PHARMA THERAPIS M.IKE 443,60€ 40,30€ 483,90€

6η ΟΜΑΔΑ: " Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό του 
φαρμακείου των Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου " / 
CPV: 33600000-6 33631600-8 24315300-8 33140000-3  24413100-3 33190000-8 
24322500-2   / Κ.Α.Ε.: 15.6631.0001 

Υποψήφιος Ανάδοχος Καθαρή Αξία Φ.Π.Α. Σύνολο
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΛ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ & ΧΡ. 

ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ο.Ε. 1.362,83€ 108,79€ 1.471,62€

7η ΟΜΑΔΑ: " Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό του 
φαρμακείου του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών " / CPV: 33680000-8 33631600-8 
33141700-7 33141114-2 33141111-1 33141117-3 33141113-4  / Κ.Α.Ε.: 15.6631.0001 

Υποψήφιος Ανάδοχος Καθαρή Αξία Φ.Π.Α. Σύνολο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ 463,61€ 51,13€ 514,74€

8η ΟΜΑΔΑ: " Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του 
Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ιλίου " / CPV: 33600000-6 33190000-8 
33140000-3 24322500-2  33631600-8 / Κ.Α.Ε.: 15.6631.0001 

Υποψήφιος Ανάδοχος Καθαρή Αξία Φ.Π.Α. Σύνολο
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΛ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ & ΧΡ. 

ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ο.Ε. 1.174,28€ 222,00€ 1.396,28€
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Η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 
υποβλήθηκαν από τους προσωρινούς ανάδοχους των ομάδων και προχώρησε στην μονογραφή των 
δικαιολογητικών και στον έλεγχο πληρότητας αυτών.

Η Επιτροπή μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπίστωσε ότι:

1. Τα δικαιολογητικά τα οποία κατατέθηκαν από τις εταιρείες «ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» και «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΛ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ & ΧΡ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ο.Ε.» είναι 
πλήρη και σύμφωνα με τα άρθρα της υπ΄αρ. πρωτ. 72027/13-10-2020 Διακήρυξης Δήμου 
Ιλίου.

2. Ο προσωρινός ανάδοχος της 5ης ΟΜΑΔΑΣ: «Προμήθεια φαρμακευτικού και 
υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό των φαρμακείων των Υπηρεσιών της 
Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου» η εταιρεία «PHARMA THERAPIS M.IKE»  
δεν κατέθεσε:

 ποινικό μητρώο.
  ασφαλιστική ενημερότητα κατά την ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής, 

τεχνικών προσφορών & οικονομικών προσφορών και κατά την ημερομηνία πρόσκλησης 
υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.

  φορολογική ενημερότητα κατά την ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής, 
τεχνικών προσφορών & οικονομικών προσφορών και κατά την ημερομηνία πρόσκλησης 
υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.

 βεβαίωση φαρμακευτικού συλλόγου. 
Ως εκ τούτου η εταιρεία  «PHARMA THERAPIS M.IKE» αποκλείεται από την συμμετοχή της 

στην 5η ΟΜΑΔΑ και την θέση παίρνει ο επόμενος υποψήφιος ανάδοχος με την αμέσως 
χαμηλότερη τιμή, δηλαδή η εταιρεία «ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» της οποίας τα 
δικαιολογητικά της είναι πλήρη και σύμφωνα με τα άρθρα της υπ΄αρ. πρωτ. 72027/13-10-2020 
Διακήρυξης Δήμου Ιλίου .

3. Ο προσωρινός ανάδοχος της 7ης ΟΜΑΔΑΣ: «Προμήθεια φαρμακευτικού και 
υγειονομικού υλικού για τον εξοπλισμό του φαρμακείου του Κέντρου 
Εξυπηρέτησης Πολιτών» η εταιρεία «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ»  δεν 
κατέθεσε:

 ποινικό μητρώο.
  ασφαλιστική ενημερότητα κατά την ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής, 

τεχνικών προσφορών & οικονομικών προσφορών.
  φορολογική ενημερότητα κατά την ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής, 

τεχνικών προσφορών & οικονομικών προσφορών.
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Ως εκ τούτου η εταιρεία  «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ» αποκλείεται από την 
συμμετοχή της στην 7η ΟΜΑΔΑ και την θέση παίρνει ο επόμενος υποψήφιος ανάδοχος με την 
αμέσως χαμηλότερη τιμή, δηλαδή η εταιρεία «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΛ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ & ΧΡ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ 
Ο.Ε.» της οποίας τα δικαιολογητικά της είναι πλήρη και σύμφωνα με τα άρθρα της υπ΄αρ. πρωτ. 
72027/13-10-2020 Διακήρυξης Δήμου Ιλίου.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή προτείνει:
Α. Ως ανάδοχο για την 1η ΟΜΑΔΑ: «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού 
για τον εξοπλισμό των ιατρείων στις αθλητικές εγκαταστάσεις» την εταιρεία με επωνυμία 
«ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» και ΑΦΜ: 142470328, η οποία υπέβαλε 
οικονομική προσφορά ύψους 10.060,88€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Β. Ως ανάδοχο για τη 2η ΟΜΑΔΑ: «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για 
τον εξοπλισμό των φαρμακείων των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Προστασίας και Υγείας» την εταιρεία με επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΛ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ & ΧΡ. 
ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ο.Ε.» και ΑΦΜ: 800938111, η οποία υπέβαλε οικονομική προσφορά ύψους 
7.795,82€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Γ. Ως ανάδοχο για τη 3η ΟΜΑΔΑ: «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για 
τον εξοπλισμό των φαρμακείων του Δημαρχείου» την εταιρεία με επωνυμία 
«ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» και ΑΦΜ: 142470328 , η οποία υπέβαλε 
οικονομική προσφορά ύψους 707,52€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Δ. Ως ανάδοχο για τη 4η ΟΜΑΔΑ: «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για 
τον εξοπλισμό των φαρμακείων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου 
Ιλίου» την εταιρεία με επωνυμία «ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» και ΑΦΜ: 
142470328, η οποία υπέβαλε οικονομική προσφορά ύψους 5.742,04€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.
Ε. Ως ανάδοχο για τη 5η ΟΜΑΔΑ: «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για 
τον εξοπλισμό των φαρμακείων των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου 
Ιλίου» την εταιρεία με επωνυμία «ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» και ΑΦΜ: 
142470328, η οποία υπέβαλε οικονομική προσφορά ύψους 499,66€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.
ΣΤ. Ως ανάδοχο για τη 6η ΟΜΑΔΑ: «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για 
τον εξοπλισμό του φαρμακείου των Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Διαχείρισης 
Απορριμμάτων και Πρασίνου» την εταιρεία με επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΛ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ & 
ΧΡ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ο.Ε.» και ΑΦΜ: 800938111,  η οποία υπέβαλε οικονομική προσφορά ύψους 
1.471,62€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
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Ζ. Ως ανάδοχο για τη 7η ΟΜΑΔΑ: «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για 
τον εξοπλισμό του φαρμακείου του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών» την εταιρεία με 
επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΛ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ & ΧΡ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ο.Ε.» και ΑΦΜ: 800938111, η 
οποία υπέβαλε οικονομική προσφορά ύψους 505,81€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η. Ως ανάδοχο για τη 8η ΟΜΑΔΑ: «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για 
τις ανάγκες του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ιλίου» την εταιρεία με επωνυμία 
«ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΛ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ & ΧΡ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ο.Ε.» και ΑΦΜ: 800938111, η οποία 
υπέβαλε οικονομική προσφορά ύψους 1.396,28€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»
Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

          Η Οικονομική Επιτροπή
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

            Αποφασίζει  Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει το πρακτικό δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού 
που αφορά την  «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» και αναθέτει την παραπάνω  προμήθεια ως εξής:

 Για την 1η ΟΜΑΔΑ: «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον 
εξοπλισμό των ιατρείων στις αθλητικές εγκαταστάσεις» την εταιρεία με επωνυμία 
«ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» και ΑΦΜ: 142470328, η οποία υπέβαλε 
οικονομική προσφορά ύψους 10.060,88€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 Για τη 2η ΟΜΑΔΑ: «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον 
εξοπλισμό των φαρμακείων των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Προστασίας και Υγείας» την εταιρεία με επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΛ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ & 
ΧΡ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ο.Ε.» και ΑΦΜ: 800938111, η οποία υπέβαλε οικονομική προσφορά 
ύψους 7.795,82€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 Για τη 3η ΟΜΑΔΑ: «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον 
εξοπλισμό των φαρμακείων του Δημαρχείου» την εταιρεία με επωνυμία 
«ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» και ΑΦΜ: 142470328 , η οποία υπέβαλε 
οικονομική προσφορά ύψους 707,52€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 Για τη 4η ΟΜΑΔΑ: «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον 
εξοπλισμό των φαρμακείων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του 
Δήμου Ιλίου» την εταιρεία με επωνυμία «ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» και 
ΑΦΜ: 142470328, η οποία υπέβαλε οικονομική προσφορά ύψους 5.742,04€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 Για τη 5η ΟΜΑΔΑ: «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον 
εξοπλισμό των φαρμακείων των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του 
Δήμου Ιλίου» την εταιρεία με επωνυμία «ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» και 
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ΑΦΜ: 142470328, η οποία υπέβαλε οικονομική προσφορά ύψους 499,66€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 Για τη 6η ΟΜΑΔΑ: «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον 
εξοπλισμό του φαρμακείου των Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Διαχείρισης 
Απορριμμάτων και Πρασίνου» την εταιρεία με επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΛ. 
ΚΗΠΟΥΡΟΥ & ΧΡ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ο.Ε.» και ΑΦΜ: 800938111,  η οποία υπέβαλε 
οικονομική προσφορά ύψους 1.471,62€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 Για τη 7η ΟΜΑΔΑ: «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τον 
εξοπλισμό του φαρμακείου του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών» την εταιρεία με 
επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΛ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ & ΧΡ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ο.Ε.» και ΑΦΜ: 
800938111, η οποία υπέβαλε οικονομική προσφορά ύψους 505,81€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 Για τη 8η ΟΜΑΔΑ: «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις 
ανάγκες του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ιλίου» την εταιρεία με 
επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΛ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ & ΧΡ. ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ο.Ε.» και ΑΦΜ: 
800938111, η οποία υπέβαλε οικονομική προσφορά ύψους 1.396,28€ 
συμπεριλαμβανομένου 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 
αποφασίζον διοικητικό όργανο.
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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.,          
Βέργος Ι., Φεγγερός Β.   

           ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ  
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