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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    34η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                     την 12.07.2022 

              (Αριθμ. πρωτ.: 52325/13.07.2022) 

Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ιλίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο 

«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ»,  σήμερα την 12η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ., 

ύστερα από την υπ. αριθμ. 51337/08.07.2022 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 08.07.2022, σύμφωνα την εγκύκλιο με αριθμ. 380 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 39456/15.06.2022). 

 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. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.              «      « 

4. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                      Αν. Μέλος της Ο.Ε. 

5. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Δ.Σ.   «      « 

ΑΠΟΝΤΕΣ    

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                                Μέλος της Ο.Ε. 

6. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.     «      « 

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                   «      « 

3. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                          «      « 

4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

      ΑΠΟΦΑΣΗ –247–  

  Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση 3ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και 

ελέγχου εγγυητικών συμμετοχής της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 

βάσει τιμής, για την «Δημιουργία παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 693α του Δήμου Ιλίου». 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 51165/08.07.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 

• Το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. στ’ και ζ’ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, 

• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, και ιδίως το άρθρο 72, όπως ισχύει, 
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• Τους όρους της με αριθμ. πρωτ. 41689/03.06.2022 Διακήρυξης,  

• Τη με αριθμό 161/2022 Απόφασή Οικονομικής Επιτροπής, 

• Τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, 

Σας στέλνουμε το από 07.07.2022 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και ελέγχου εγγυήσεων 

της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, που αφορά την «Δημιουργία παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 693α 

του Δήμου Ιλίου» καθώς και το φάκελο της ανωτέρω υπηρεσίας, και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε 

σχετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, και του Ν.4412/2016 όπως 

ισχύουν. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

 «Δημιουργία παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 693Α του Δήμου Ιλίου»   

Προϋπολογισμού: 175.850,60 € συμπεριλαμβανομένου του  

Φ.Π.Α. 24% 

   
 
Στο Ίλιον την 27.06.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο 
Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48-50) η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του 
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 161/2022 (ΑΔΑ: 6Β7ΓΩΕΒ-9Υ3) απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση 
των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
για την «Δημιουργία παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 693Α του Δήμου Ιλίου» (Αριθμ. Διακήρυξης 61689/03-
06-2022), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 162295 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως 
και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 
22PROC010688865 2022-06-05. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
 
1. ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ, ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
2. ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΝΤΕΚΑΚΗ, ΤΕ ΤΕΧΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
3. ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΛΕΙΦΕΡΗ, ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 21/06/2022 
και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 27/06/2022 και ώρα 10:00 π.μ. 
 
1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε 
στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 
επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό υπ’ αριθ. 162295 (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ) και διαπίστωσε 
αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου 
ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορές. 
 
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 
περιεχόμενό των προσφορών.  
 
2. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την 
αποσφράγιση των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα 
διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να 
αποσφραγισθούν οι προσφορές.  
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3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα 
αποσφραγίσθηκε οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» και «Οικονομικές 
προσφορές» με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο του. 
 
4. Μετά την αποσφράγιση των ανωτέρω φακέλων, η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασε την προσκόμιση 
της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 και διαπίστωσε ότι όλοι οι 
συμμετέχοντες υπέβαλαν εγγύηση συμμετοχής, είτε ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε έντυπη εγγύηση συμμετοχής προσκομίζοντας το πρωτότυπό 
της, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του διαγωνισμού, κατά το άρθρο 20 της 
διακήρυξης εκτός του κάτωθι οικονομικού φορέα: 
 
 

Α/Α 
 

Ονοματεπώνυμο  Αριθμός 
συστήματος 

1 
 

COSMOS GRASS ENTERPRISE ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

285994 

 
 
Ο οικονομικός φορέας  COSMOS GRASS ENTERPRISE ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν κατέθεσε ούτε  εγγύηση συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, ούτε πρωτότυπη έντυπη εγγύηση συμμετοχής, μέχρι την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης κατά το άρθρο 20 της διακήρυξης. 
 
5. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού επικοινώνησε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με 
τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές καθώς και προέβη σε έλεγχο 
από την ιστοσελίδα του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. (εκτυπώνοντας τις αντίστοιχες βεβαιώσεις) που κατέθεσαν οι 
συμμετέχοντες και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους. 
 
 Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
 
1. την υπ’ αριθ. 41689/03-06-2022 Διακήρυξη του Δημάρχου,  
2. τις υποβληθείσες προσφορές, 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
4. την με αριθμ. πρωτ. 10726/10-02-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ7Δ0ΩΕΒ-ΖΔΝ),  
 
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: 
 
την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα COSMOS GRASS ENTERPRISE 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως απαράδεκτη, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του 
Ν.4412/2016, λόγω παράλειψης προσκόμισης της εγγύησης συμμετοχής του άρθρου 20 της 
διακήρυξης, με την προσφορά του. 
 
Για διαπίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
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Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

                                                     

  Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Την έγκριση του Πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και ελέγχου εγγυήσεων της επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισμού, που αφορά την «Δημιουργία παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 693α του Δήμου Ιλίου» 

και την απόρριψη προσφοράς του οικονομικού φορέα COSMOS GRASS ENTERPRISE ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως απαράδεκτη, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.4412/2016, λόγω παράλειψης 

προσκόμισης της εγγύησης συμμετοχής του άρθρου 20 της διακήρυξης, με την προσφορά του. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, 

όπως ισχύει. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                          Αλεβίζου Α., Τσιμόγιαννης Α.,  

                         Μαρκόπουλος Φ.,  Γαλούνης Δ., 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                             Αθανασιάδη-Ψύλλου Β. 
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