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             Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43508/26.11.2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                       50η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                            την 26.11.2018 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 26η Νοεμβρίου 2018, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ.43228/22-11-2018 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 22-11-2018. 

        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. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.              Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «      « 

4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                  «     « 

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

   ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ          «     « 

3. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ          «     «  

4. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.                   «     «  

ΑΠΟΦΑΣΗ –379– 

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

1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης,  σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6, που αφορά την έγκριση πρακτικών 

και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξαρτημάτων για την 

αποκατάσταση της λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών του Ε.Κ.Α.». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 43351/23.11.2018 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

«Σας στέλνουμε το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά 

στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και οικονομικών 

προσφορών, για την  «Προμήθεια και εγκατάσταση εξαρτημάτων για την αποκατάσταση της 

λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών του Ε.Κ.Α.» καθώς και το σχετικό φάκελο και 

παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4412/2016.» 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ  

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
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ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» 

 

για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξαρτημάτων για την αποκατάσταση της λειτουργίας 

των κολυμβητικών δεξαμενών του Ε.Κ.Α.», προϋπολογισμού 74.400,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Στο Ίλιον σήμερα την 22/11/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση στον 3ο Όροφο στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθμό 

028/2181/19-01-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, αποτελούμενη από τους: 

  

Τακτικά μέλη 

1. Ευάγγελο Γεράση 

2. Μάρθα Παπαευθυμίου 

3. Αγγελική Παπαμιχαήλ 

 

Αναπληρωματικά μέλη   

Δήμητρα Κοντεκάκη 

Ευαγγελία Νίνου 

Πολυζώης Χρήστου 

 

Παρόντα μέλη της οποίας ήταν τα κάτωθι: 

1. Ευάγγελος Γεράσης  

2. Δήμητρα Κοντεκάκη 

3. Αγγελική Παπαμιχαήλ 

 

και έχοντας υπόψη της: 

1. Την με κωδικό Π159/2018 μελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου. 

2. Την υπ΄αριθμ. 684/07-11-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.  

3. Την υπ’ αριθμ. 364/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου (ΑΔΑ: ΩΕΜ9ΩΕΒ-

ΩΛΞ), με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, και καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης για 

τη «Προμήθεια και εγκατάσταση εξαρτημάτων για την αποκατάσταση της λειτουργίας των 

κολυμβητικών δεξαμενών του Ε.Κ.Α.», προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

4. Την υπ’ αρ. 41079/08-11-2018 Διακήρυξη (18PRΟC003976260) του κ. Δημάρχου, περίληψη της 

οποίας δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (AΔΑ: ΩΕ9ΧΩΕΒ-ΓΒΦ) καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του 
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Δήμου Ιλίου www.ilion.gr 

 

συνήλθε για την διενέργεια της ανωτέρω Δημοπρασίας.  

 

Η Επιτροπή δημοσία συνεδριάζουσα δέχεται τις προσφορές των ενδιαφερομένων σε όλη τη διάρκεια 

της αναφερομένης στην διακήρυξη ώρας κατά σειρά προσελεύσεως, συνολικά κατατέθηκε μία (1) 

προσφορά. 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, τα μέλη της Επιτροπής δήλωσαν ότι δεν 

μπορεί να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης. 

Κατόπιν η Επιτροπή αριθμεί τις προσφορές των ενδιαφερόμενων, με σειρά προσέλευσης ως κάτωθι : 

1. «ΤΣΙΟΛΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ», Γράμμου 24 Ίλιον Αττικής, τηλ. 210-5711982 - ΑΦΜ:039254666, η οποία 

κατατέθηκε εμπρόθεσμα στο Πρωτόκολλο με αρ. πρωτ. 43030/21-11-2018. 

 

Η Επιτροπή ξεκίνησε την έναρξη της δημόσιας αποσφράγισης του προσκομισθέντος  φακέλου.  

Αρχικά, αποσφραγίστηκε ο φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» όπου 

διαπιστώθηκε ότι: 

 

Η εταιρεία «ΤΣΙΟΛΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ», στο φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» υπέβαλε ορθά όλα όσα προβλέπονται 

στην παρούσα διακήρυξη, οπότε προβιβάζεται στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

 

Στη συνέχεια, αποσφραγίστηκε ο φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όπου 

διαπιστώθηκε ότι: 

 

Η εταιρεία «ΤΣΙΟΛΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ», υπέβαλε ορθά όλα όσα προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη, οπότε 

προβιβάζεται στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

 

Στη συνέχεια, αποσφραγίστηκε ο φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όπου 

διαπιστώθηκε ότι: 

 

Η εταιρεία «ΤΣΙΟΛΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ», υπέβαλε τιμή προσφοράς 74.276,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

http://www.ilion.gr/
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Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή προτείνει: 

 

ως προσωρινό ανάδοχο για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξαρτημάτων για την 

αποκατάσταση της λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών του Ε.Κ.Α.» την εταιρεία:  

 

«ΤΣΙΟΛΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ» 

με τιμή προσφοράς 74.276,00 €  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η οποία προσφορά ικανοποιεί τις 

τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμό 41079/08-11-2018 διακήρυξης του παρόντος συνοπτικού 

διαγωνισμού.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 

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

3852/2010 

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

προσφορών και οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη της επιτροπής 

διαγωνισμού. 

Γ. Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου, τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία : «ΤΣΙΟΛΙΓΚΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ», Γράμμου 24 Ίλιον 

Αττικής, τηλ. 210-5711982 - ΑΦΜ:039254666, ο οποίος  προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, με προσφερόμενη τιμή 74.276,00€  

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), και η οποία είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμό 

41079/08-11-2018 διακήρυξης του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού  

 

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 
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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 
                                     Γκόγκος Κ,  Βέργος Ι.,                

                     Χαραλαμπόπουλος Ι.,  

                 Κανελλόπουλος  Γ ., Γαλούνης Δ.        

                                                                                            

            ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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