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       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:19526/25.05.2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                       22η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 24.05.2018 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 24η Μαΐου 2018, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 18782/18-05-2018 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 18-05-2018. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ       Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ  Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ     Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «      « 

4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «      « 

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

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

   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.          Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ     «     «          

3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.   «     «   

     ΑΠΟΦΑΣΗ –202– 

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

2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6, που αφορά την έγκριση πρακτικού 

της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης 

πρασίνου ΚΜ Π:62/18». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 19281/23.05.2018 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

«Σας στέλνουμε το από 22/05/2018 πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

των τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών, που αφορούν στην «Προμήθεια υλικών 

συντήρησης πρασίνου» καθώς και το φάκελο της ανωτέρω προμήθειας, και παρακαλούμε να 

αποφασίσετε σχετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.» 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
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Πρώτος (Στο Ίλιον σήμερα την 10η του μηνός Μαΐου   του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11.00 

π. μ.  στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48 – 50), η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, που 

συγκροτήθηκε σύμφωνα με τη με αριθμό 028/2181/19-01-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Ιλίου (ΑΔΑ:ΨΨΛΠΩΕΒ-ΛΔΘ), αποτελούμενη από τους: 

1. ΝΤΑΝΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

2. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

3. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

έχοντας υπόψη: 

α) Τη με αριθμό 15541/23-4-2018 Διακήρυξη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, περίληψη της 

οποίας αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου. 

β) Τη με αριθμό 166/19-4-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, που αφορά την 

έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια 

υλικών συντήρησης πρασίνου» και  

γ) Τη σχετική με κωδικό Π.62/2018 μελέτη του Δήμου Ιλίου που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την 

προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, 

συνήλθε για τη διενέργεια του ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισμού. 

   Στην αρχή η Επιτροπή κήρυξε την έναρξη της Δημοπρασίας. 

Κατόπιν η Επιτροπή δημοσία συνεδριάζουσα δέχεται τις προσφορές των ενδιαφερομένων σε όλη τη 

διάρκεια της αναφερομένης στη διακήρυξη ώρας κατά σειρά προσελεύσεως, ως κάτωθι : 

 προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή αίτηση συμμετοχής και φάκελο σφραγισμένο, ο 

οποίος στο εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει την επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση: 

«ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ, 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΩΝ, ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, Τ.Κ. 19007 ΤΗΛ.6932225632, 

6977407156, jbousoulas@yahoo.gr». 

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την Επιτροπή με τον αριθμό (1) και μονογράφεται από όλα τα μέλη 

της Επιτροπής. 

 Δεύτερος (2) προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή αίτηση συμμετοχής και φάκελο 

σφραγισμένο, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει την επωνυμία και την αντίστοιχη 

διεύθυνση: «ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ο.Ε ΑΓΡΟΠΟΛΙΣ, ΓΕΩΠ. ΚΕΝΤΡΟ, Γ. ΕΦΟΔΙΩΝ – 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΛΙΠ. & Γ. ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΦΥΤΩΡΙΑ & ΓΕΩΤ/ΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, 

ΛΕΩΦ. ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ) Τ.Κ. 34100 ΤΗΛ/ΦΑΞ. 2221085080 

ΚΙΝ: 6979666259, info@agropolis.com.gr». 

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την Επιτροπή με τον αριθμό (2) και μονογράφεται από όλα 

τα μέλη της Επιτροπής. 

 Τρίτος (3) προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή αίτηση συμμετοχής και φάκελο 
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σφραγισμένο, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει την επωνυμία και την αντίστοιχη 

διεύθυνση: «ΑΧΛΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

& ΕΙΔΩΝ - ΓΕΩΤ/ΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΔ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ - Ν.ΖΙΧΝΗΣ, Τ.Κ.13671, 

ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 2102400600, ΦΑΞ. 2102400232,  ΚΙΝ.6977228902, axlatis@otenet.gr». 

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την Επιτροπή με τον αριθμό (3) και μονογράφεται από όλα 

τα μέλη της Επιτροπής. 

 Τέταρτος (4) προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή αίτηση συμμετοχής και φάκελο 

σφραγισμένο, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει την επωνυμία και την αντίστοιχη 

διεύθυνση: «ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 83 

& ΦΛΑΒΙΑΝΩΝ , Τ.Κ. 143 41, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ , ΤΗΛ. 2102515005 ΦΑΞ. 2102515010 

office@landco.gr». 

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την Επιτροπή με τον αριθμό (4) και μονογράφεται από όλα 

τα μέλη της Επιτροπής. 

 Πέμπτος (5) προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή αίτηση συμμετοχής και φάκελο 

σφραγισμένο, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει την επωνυμία και την αντίστοιχη 

διεύθυνση: «ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ - Ε.Δ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ, ΗΠΕΙΡΟΥ 11, Π. 

ΦΑΛΗΡΟ, Τ.Κ. 17561 ΤΗΛ. 2109832357 FAX. 2109812520  ΚΙΝ.6979660125- 6977218488 

info@kallenergy.gr».  

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την Επιτροπή με τον αριθμό (5) και μονογράφεται από όλα 

τα μέλη της Επιτροπής. 

 Έκτος (6) προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή αίτηση συμμετοχής και φάκελο 

σφραγισμένο, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει την επωνυμία και την αντίστοιχη 

διεύθυνση: «ΦΥΤΑ 4 ΕΠΟΧΕΣ- Γ.ΠΑΥΛΟΣ – Π. ΧΟΛΗΣ Ο.Ε.- ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΩΝ, 

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΥΛΙΚΑ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ, 28Ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ, Τ.Κ. 

19014, ΑΦΙΔΝΑΙ- ΤΗΛ.2295022440 – ΦΑΞ. 2295023277 – info@4epoches.com».  

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την Επιτροπή με τον αριθμό (6) και μονογράφεται από όλα 

τα μέλη της Επιτροπής. 

 Έβδομος (7) προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή αίτηση συμμετοχής και φάκελο 

σφραγισμένο, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει την επωνυμία και την αντίστοιχη 

διεύθυνση: «MINERAL TRADE LTD ΘΕΣΗ ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600,- 

ΤΗΛ.2105551456 - 2104129870 – ΦΑΞ. 2105550880 – mineraltradeltd@gmail.com».  

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την Επιτροπή με τον αριθμό (7) και μονογράφεται από όλα 

τα μέλη της Επιτροπής. 

  Αφού τελείωσε η ώρα που ορίζεται στην Διακήρυξη και μη συνεχιζόμενης κατά αδιάκοπο σειρά της 

παραδόσεως των προσφορών, κηρύσσεται η λήξη παράδοσης των προσφορών και η έναρξη της 

mailto:office@landco.gr
mailto:info@kallenergy.gr
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δημόσιας αποσφράγισης των παραδοθέντων φακέλων κατά σειρά παραδόσεως. 

Η επιτροπή αποσφραγίζει τους φακέλους με την ένδειξη δικαιολογητικά συμμετοχής όλων των 

υποψήφιων προμηθευτων, κατά τη σειρά με την οποία δόθηκαν αντίστοιχα, οι κυρίως φάκελοι 

προσφορών στην επιτροπή. 

  

   Η επιτροπή προτείνει να περάσουν οι επτά  (7)  υποψήφιοι προμηθευτές μετά την καταγραφή και τον 

έλεγχο των φακέλων, όλων των υποψήφιων προμηθευτών, στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού για 

άνοιγμα φακέλων τεχνικών προδιαγραφών, αφού υπέβαλαν πλήρεις φάκελους δικαιολογητικών 

συμμετοχής, με συμπληρωμένο έντυπο ΤΕΥΔ, ως απαιτείται  από το άρθρο 4 του παρατήματος Α της  

με αριθμό 15541/23-4-2018 Διακήρυξης.  

Η επιτροπή αποσφραγίζει τους φακέλους με την ένδειξη τεχνικές προδιαγραφές όλων των υποψήφιων 

προμηθευτών, κατά τη σειρά με την οποία δόθηκαν αντίστοιχα οι κυρίως φάκελοι προσφορών στην 

επιτροπή.  

   Η επιτροπή προτείνει να περάσουν οι επτά (7) υποψήφιοι προμηθευτές μετά την καταγραφή και τον 

έλεγχο των φακέλων τεχνικών προδιαγραφών, στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού για άνοιγμα 

φακέλων οικονομικών προσφορών, αφού υπέβαλαν όλοι οι υποψήφιοι προμηθευτές,  α) υπεύθυνη 

δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75) στην οποία δηλώνει ο κάθε υποψήφιος 

προμηθευτής, την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς 

όρους της υπό ανάθεση σύμβασης, όπως αυτά ορίζονται στο παράρτημα Β της διακήρυξης και β) 

τεχνικά φυλλάδια ή τεκμηριωτικά στοιχεία  για την απόδειξη των τεχνικών προδιαγραφών, ως απαιτείται 

 από το άρθρο 5  του παρατήματος Α της  με αριθμό 15541/23-4-2018 Διακήρυξης.   

Κατά τη νέα συνεδρίαση της επιτροπής, της 17η του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 10:30 π. μ., για άνοιγμα οικονομικών προσφορών, μετά από έγγραφη ενημέρωση των υποψήφιων 

προμηθευτών από το τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ιλίου με το υπ’ αριθ. Πρωτ. 18255/15-5-2018, 

ανοίχθηκαν οι φάκελοι οικονομικών προσφορών των υποψήφιων προμηθευτών κατά τη σειρά με την 

οποία δόθηκαν αντίστοιχα οι κυρίως φάκελοι προσφορών στην επιτροπή.  

Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται οι προσφορές όπως κατατέθηκαν: 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΤΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Π.62/2018 

Α
/Α

 
Π

Ρ
Ο

Σ
Φ

Ο
Ρ

Α
Σ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

ΟΜΑΔΑ Α. 

ΚΗΠΕΥΤΙΚΟ 

ΧΩΜΑ. 

ΣΕ € ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΟΜΑΔΑ Β. 

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ 

ΕΔΑΦΟΥΣ. 

ΣΕ € ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΟΜΑΔΑ Β. 

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ. 

ΣΕ € ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΟΜΑΔΑ Γ. 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ 

ΣΕ € ΜΕ Φ.Π.Α.  

ΟΜΑΔΑ Δ. 

ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ. 

ΣΕ € ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΟΜΑΔΑ Δ. 

ΥΛΙΚΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ 

ΦΥΤΩΡΙΟΥ. 

ΣΕ € ΜΕ Φ.Π.Α. 

1. 
ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ 

ΙΩΑΝ. ΟΜΑΔΑ Α. 
4.674,80 --------------- -------------------- ------------------------------ ------------------ ------------------ 
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2. 
ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

Ο.Ε. ΟΜΑΔΕΣ 

Α.Β.Γ.Δ. 

6.559,60 463,76 14.241,40 1.406,16 3.767,12 2.095,60 

3. 
ΑΧΛΑΤΗΣ ΓΕΩΡ. 

ΟΜΑΔΕΣ Α.Β.Γ.Δ. 
4.997,20 441,44 14.334,40 1.316,38 3.373,05 2.069,56 

4. 
ΛΑΝΤΚΟ Ε.Π.Ε. 

ΟΜΑΔΕΣ Α.Δ 
5.381,60 ------------- -------------------- ------------------------------- 2.788,76 1.897,97 

5. 
ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ 

ΧΡΥΣΑΝΘΗ 

ΟΜΑΔΕΣ Α.Β.Δ. 

6.423,20 471,20 15.204,76 ------------------------------- 4.196,41 --------------- 

6. 

ΦΥΤΑ 4 ΕΠΟΧΕΣ 

Γ.ΠΑΥΛΟΣ-

Π.ΧΟΛΗΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

Α.Β.Δ.Ε.ΣΤ. 

6.423,20 471,20 15.470,86 ------------------------------- 3.797,13 2.289,66 

7. 
MINERAL TRADE 

LTD ΟΜΑΔΑ Α. 
4.988,52 --------------- -------------------- ------------------------------ ------------------ ------------------ 

 

Ο υποψήφιος προμηθευτής, ΑΧΛΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (α/α 3) στην ομάδα Β., Λιπάσματα, δεν υπολόγισε το 

Φ.Π.Α. με  24%, με αποτέλεσμα το γεν. σύνολο να διαμορφωθεί τελικά σε 14.334,40€. 

Στην ομάδα Γ., Φυτοπροστατευτικά προϊόντα  δεν υπολόγισε το Φ.Π.Α. με  24%, με αποτέλεσμα το 

γεν. σύνολο να διαμορφωθεί τελικά σε 1.316,38€. 

Ο υποψήφιος προμηθευτής, ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (α/α 5) στην ομάδα Δ., Υλικά λειτουργείας 

Φυτωρίου και Κηποτεχνικό Υλικό, δεν συμμετείχε και στα υλικά του πίνακα (2), όπως ορίζει το άρθρο 6 

του παρατήματος Α της  με αριθμό 15541/23-4-2018 Διακήρυξης, με αποτέλεσμα να μην έχει το 

δικαίωμα να συμμετέχει στην ομάδα Δ.  

Ο υποψήφιος προμηθευτής, ΦΥΤΑ 4 ΕΠΟΧΕΣ- Γ.ΠΑΥΛΟΣ – Π. ΧΟΛΗΣ Ο.Ε. (α/α 6) στην ομάδα Β., 

Λιπάσματα, δεν υπολόγισε το Φ.Π.Α. με  24%, με αποτέλεσμα το γεν. σύνολο να διαμορφωθεί τελικά 

σε 15.470,86€.  

 Στην ομάδα Δ., Πίνακας (2), Υλικά Λειτουργίας Φυτωρίου, στον α/α 1 υπολογίστηκε λάθος το σύνολο 

αντί του σωστού (88€), με αποτέλεσμα το γεν. σύνολο της ομάδας να διαμορφωθεί τελικά σε 

2.289,66€. 

Ο υποψήφιος προμηθευτής, MINERAL TRADE LTD (α/α 7) στην ομάδα Α., Κηπευτικό Χώμα, υπολόγισε 

το σύνολο σε 3.023,00 αντί του σωστού αποτελέσματος 4.023,00€,με αποτέλεσμα το γεν. σύνολο να 

διαμορφωθεί τελικά σε 4.988,52€. 

Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται, οι οικονομικότερες προσφορές κατά ομάδα, των υποψήφιων 

προμηθευτών μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών: 

                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΩΝ 

Α
/Α

 

Π
Ρ

Ο
Σ

Φ
Ο

Ρ
Α

Σ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΕΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΩΝ 

ΟΜΑΔΑ Α. 

ΚΗΠΕΥΤΙΚΟ 

ΧΩΜΑ. 

ΣΕ € ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΟΜΑΔΑ Β. 

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ 

ΕΔΑΦΟΥΣ. 

ΣΕ € ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΟΜΑΔΑ Β. 

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ. 

ΣΕ € ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΟΜΑΔΑ Γ. 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤ

ΑΤΕΥΤΙΚΑ ΣΕ 

€ ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΟΜΑΔΑ Δ. 

ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚ

Ο ΥΛΙΚΟ. 

ΣΕ € ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΟΜΑΔΑ Δ. 

ΥΛΙΚΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ 

ΦΥΤΩΡΙΟΥ. 

ΣΕ € ΜΕ Φ.Π.Α. 

1. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝ. 4.674,80    
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2. 
ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

Ο.Ε. 

 

 14.705,16   

3. 
ΑΧΛΑΤΗΣ ΓΕΩΡ. 

 
  1.316,38  

4. 
ΛΑΝΤΚΟ Ε.Π.Ε. 

 
   4.686,73 

   

 Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η επιτροπή προτείνει προς την οικονομική επιτροπή: 

1. Για την προμήθεια της Ομάδας Α. Κηπευτικό χώμα, την ανάδειξη του υποψήφιου προμηθευτή 

«ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ & 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΩΝ, ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, Τ.Κ. 19007 ΤΗΛ.6932225632, 6977407156, 

jbousoulas@yahoo.gr», ως προσωρινού αναδόχου με προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 4.674,80€, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και με 

τους όρους της με αριθμό 15541/23-4-2018 Διακήρυξης.   

2.  Για την προμήθεια της Ομάδας Β. Βελτιωτικά-Λιπάσματα, την ανάδειξη του υποψήφιου 

προμηθευτή «ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ο.Ε ΑΓΡΟΠΟΛΙΣ, ΓΕΩΠ. ΚΕΝΤΡΟ, Γ. ΕΦΟΔΙΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - 

ΛΙΠ. & Γ. ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΦΥΤΩΡΙΑ & ΓΕΩΤ/ΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΛΕΩΦ. ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ 

(ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ) Τ.Κ. 34100 ΤΗΛ/ΦΑΞ. 2221085080 ΚΙΝ: 6979666259, 

info@agropolis.com.gr», ως προσωρινού αναδόχου με προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 14.705,16€, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και με 

τους όρους της με αριθμό 15541/23-4-2018 Διακήρυξης.   

3. Για την προμήθεια της Ομάδας Γ. Φυτοπροστατευτικά προϊόντα, την ανάδειξη του υποψήφιου 

προμηθευτή «ΑΧΛΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & 

ΕΙΔΩΝ - ΓΕΩΤ/ΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΔ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ - Ν.ΖΙΧΝΗΣ, Τ.Κ.13671, ΑΘΗΝΑ, 

ΤΗΛ. 2102400600, ΦΑΞ. 2102400232,  ΚΙΝ.6977228902, axlatis@otenet.gr», ως προσωρινού αναδόχου 

με προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 1.316,38€, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, 

σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και με τους όρους της με αριθμό 15541/23-4-2018 Διακήρυξης. 

 4. Για την προμήθεια της Ομάδας Δ. Υλικά Λειτουργίας Φυτωρίου και Κηποτεχνικό Υλικό, την 

ανάδειξη του υποψήφιου προμηθευτή «ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΕΠΕ, ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 83 & ΦΛΑΒΙΑΝΩΝ , Τ.Κ. 143 41, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ , ΤΗΛ. 2102515005 ΦΑΞ. 

2102515010 office@landco.gr», ως προσωρινού αναδόχου με προσφερόμενη τιμή 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 4.686,73€, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τις 

τεχνικές προδιαγραφές και με τους όρους της με αριθμό 15541/23-4-2018 Διακήρυξης.   

    Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και        

βεβαιώθηκε, υπογράφεται.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

 

mailto:jbousoulas@yahoo.gr
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Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 

1. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6,του Ν. 

3852/2010 

2.Την έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής των τεχνικών 

προσφορών και οικονομικών προσφορών και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη της επιτροπής 

διαγωνισμού. 

3. Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου, ως εξής: 

Α)Για την Ομάδα Α. Κηπευτικό χώμα, την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, 

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΩΝ, ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ 

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, Τ.Κ. 19007 ΤΗΛ.6932225632, 6977407156, jbousoulas@yahoo.gr», η οποία υπέβαλε την 

χαμηλότερη οικονομική προσφορά με τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 4.674,80€  και η οποία είναι 

πλήρης και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και με τους όρους της με αριθμό 15541/23-4-2018 

Διακήρυξης 

Β) Για την Ομάδα Β. Βελτιωτικά-Λιπάσματα, την εταιρεία με την επωνυμία: «ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ο.Ε 

ΑΓΡΟΠΟΛΙΣ, ΓΕΩΠ. ΚΕΝΤΡΟ, Γ. ΕΦΟΔΙΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΛΙΠ. & Γ. ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΦΥΤΩΡΙΑ & 

ΓΕΩΤ/ΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΛΕΩΦ. ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ) Τ.Κ. 

34100 ΤΗΛ/ΦΑΞ. 2221085080 ΚΙΝ: 6979666259, info@agropolis.com.gr», η οποία υπέβαλε την 

χαμηλότερη οικονομική προσφορά με τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 14.705,16€  και η οποία  

είναι πλήρης και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και με τους όρους της με αριθμό 15541/23-4-

2018 Διακήρυξης 

Γ) Για την Ομάδα Γ. Φυτοπροστατευτικά προϊόντα, την εταιρεία με την επωνυμία: «ΑΧΛΑΤΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ - ΓΕΩΤ/ΚΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΔ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ - Ν.ΖΙΧΝΗΣ, Τ.Κ.13671, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 2102400600, 

ΦΑΞ. 2102400232,  ΚΙΝ.6977228902, axlatis@otenet.gr», η οποία υπέβαλε την χαμηλότερη οικονομική 

προσφορά με τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 1.316,38€  και η οποία είναι πλήρης και σύμφωνη με 

τις τεχνικές προδιαγραφές και με τους όρους της με αριθμό 15541/23-4-2018 Διακήρυξης.   

Δ) Για την Ομάδα Δ. Υλικά Λειτουργίας Φυτωρίου και Κηποτεχνικό Υλικό, την εταιρεία με την 

επωνυμία:  «ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 83 & 

ΦΛΑΒΙΑΝΩΝ , Τ.Κ. 143 41, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ , ΤΗΛ. 2102515005 ΦΑΞ. 2102515010 

office@landco.gr», η οποία υπέβαλε την χαμηλότερη οικονομική προσφορά με τιμή 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 4.686,73€ και η οποία  είναι πλήρης και σύμφωνη με τις τεχνικές 

προδιαγραφές και με τους όρους της με αριθμό 15541/23-4-2018 Διακήρυξης.   

 

mailto:jbousoulas@yahoo.gr
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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 

                                       Κουμαραδιός Γ.,  Γκόγκος Κ.,               

                                   Χαραλαμπόπουλος Ι.,  Βέργος   Ι.,   

                                      Κανελλόπουλος Γ., Γαλούνης Δ. 

                                                     

   ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ    
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