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     Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:46976/19.12.2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                         53η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                          την 18.12.2018 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 18η Δεκεμβρίου 

2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 46341/14.12.2018 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 14.12.2018. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                        Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

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

2. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                      «    « 

3. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.          «     « 

4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.         «     « 

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

6. ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Δ.Σ.    «     « 

   ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

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

3. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ          «     « 

4. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.                    «     « 

     ΑΠΟΦΑΣΗ –396– 

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

το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικών δικαιολογητικών 

κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια σπόρων δένδρων θάμνων και έτοιμου χλοοτάπητα» 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 46309/14.12.2018 σχετικό έγγραφο της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 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, συντάσσει 

τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία», 
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 Τη με αριθμό  376/19.11.2018 ΑΟΕ, που αφορά στην έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προδιαγραφών, και τέλος των οικονομικών 

προσφορών. 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

Σας στέλνουμε το από 10.12.2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού που 

αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα οποία ζητήθηκαν από τους προσωρινούς 

αναδόχους με τη με αριθμό  πρωτ. 42182/2 29-11-2018 πρόσκληση του Τμήματος Προμηθειών, και  

κατατέθηκαν εντός της οριζόμενης προθεσμίας από  τις επιχειρήσεις:  

 ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

 «ΦΥΤΑ 4 ΕΠΟΧΕΣ» Π. ΧΟΛΗΣ Ο.Ε.  

Για την «προμήθεια σπόρων δένδρων θάμνων και έτοιμου χλοοτάπητα» και 

παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

Στο Ίλιον σήμερα την 10.12.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στον 2ο Όροφο 

στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του 

Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 028/2181/19-01.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) ΝΤΑΝΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

2) ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

3) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

Έχοντας υπόψη: 

α) Τη με αριθμό 38382/23.10.2018 Διακήρυξη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, περίληψη της οποίας 

αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου, 

β) Τη με αριθμό 347/12.10.2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, που αφορά την έγκριση των 

όρων διακήρυξης, τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης,  για την «Προμήθεια 

σπόρων, δένδρων, θάμνων και έτοιμου χλοοτάπητα»,  

γ) Τη σχετική με κωδικό Π.112/2018 μελέτη του Δήμου Ιλίου που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την προϊσταμένη 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, 

δ) Τη με αριθμό 376/19.11.2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, που αφορά την έγκριση 

πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής των τεχνικών προδιαγραφών και οικονομικών προσφορών 

και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη, 

ε) Τη με αριθμό 42182-2/29.11.2018 πρόσκληση του τμήματος προμηθειών για υποβολή δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, 

στ) Τη με αριθμό 42182-2/07.12.2018 πρόσκληση του τμήματος προμηθειών για το άνοιγμα δικαιολογητικών  

κατακύρωσης, 

συνήλθε για τη διενέργεια του ανοίγματος των φακέλων δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανωτέρω συνοπτικού 
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διαγωνισμού. 

Ο προσωρινός ανάδοχος για την ΟΜΑΔΑ Α. «Προμήθεια σπόρων, δένδρων, θάμνων»,  

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

ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΩΝ, ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, Τ.Κ. 19007 ΤΗΛ.6932225632, 6977407156, Α.Φ.Μ. 025756864, Δ.Ο.Υ. 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ, e-mail.  jbousoulas@yahoo.», κατέθεσε στην υπηρεσία τον σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών στις 

07.12.2018, με αριθ. Πρωτ. 45322/07.12.2018 συνεπώς εμπροθέσμως.  

Ο προσωρινός ανάδοχος για την ΟΜΑΔΑ Β. «Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα»,  

 με την επωνυμία , «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, Α.Φ.Μ. 084051201, Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ – info@4epoches.com.», κατέθεσε στην υπηρεσία τον 

σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών στις 04.12.2018, με αριθ. Πρωτ. 44774/04.12.2018 συνεπώς εμπροθέσμως.  

Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των ανωτέρω φακέλων και στον έλεγχο 

πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτούς.  

Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου που κατατέθηκε από τον προσωρινό ανάδοχο για την 

προμήθεια της ΟΜΑΔΑΣ Α. «Προμήθεια σπόρων, δένδρων, θάμνων»,  με την επωνυμία «ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ Γ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ» και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο 

φάκελο έχουν εκδοθεί σε 2 αντίγραφα και είναι τα ακόλουθα: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου , με αρ. πρωτ. 304775/10.09.2018. 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου με αρ. πρωτ. 

56992/21.11.2018 περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου με αρ. πρωτ. 

27417/08.11.2018   περί μη πτώχευσης. 

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου με αρ. πρωτ.  

56991/21.11.2018   περί μη κατάθεσης δικόγραφού πτωχεύσεων. 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου με αρ. πρωτ. 

12154/08.11.2018 περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση.  

6. Υπεύθυνη δήλωση  περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.  

7. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ με αρ. πρωτ. 598959/04.12.2018. 

8. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ με αρ. πρωτ. 1405407/27.11.2018. 

9. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο με αρ. πρωτ. 5681/27.11.2018. 

10.Πιστοποιητικό από Διεύθυνση προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων,  

(ένορκη βεβαίωση) με αριθμό 353/06.12.2018. 

11.Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με αρ. πρωτ. 8518/03.12.2018. 

12.Έναρξη επιτηδεύματος από αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία καθώς και τις μεταβολές του με αρ. πρωτ. 

1341/16.01.2018 και κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων επιχείρησης με ημερομ. 16.11.2018. 

13. Άδεια εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Β’, με αρ. μητρώου 241και αριθ. πρωτ. 2973/14.12.2014 και 

ισχύ έως 14.12.2019.  

14. Πιστοποιητικό σπουδών υπεύθυνου επιστήμονα (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), λογαριασμό  ασφαλισμένου 

προσωπικού ΙΚΑ με ημερομ. 05.12.2018 και 11.12.2018 και ενιαίο έντυπο αναγγελλίας πρόσληψης και υπεύθυνη 

mailto:info@4epoches.com.
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δήλωση. 

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 8 του Παραρτήματος Α΄ της με αρ. 

38382/23.10.2018 Διακήρυξης. 

 Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου που κατατέθηκε από τον προσωρινό 

ανάδοχο  για την προμήθεια υλικών της ΟΜΑΔΑΣ Β. «Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα», με την επωνυμία 

«ΦΥΤΑ 4 ΕΠΟΧΕΣ- Γ. ΠΑΥΛΟΣ – Π. ΧΟΛΗΣ Ο.Ε.» και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, τα 

δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο έχουν εκδοθεί σε (2) αντίγραφα και είναι τα ακόλουθα: 

1 α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου του διαχειριστού της Ο.Ε. με αρ. πρωτ. 

8371(02/02)/18.09.2018. 

1 β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου του διαχειριστού της Ο.Ε. με αρ. πρωτ. 

8371(01/02)/18.09.2018. 

2. Πιστοποιητικό  αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου με αρ. πρωτ.  

37335/27.07.2018 περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης. 

3. Πιστοποιητικό  αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου με αρ. πρωτ.  

18821/20.07.2018 περί μη πτώχευσης. 

4. Πιστοποιητικό  αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου με αρ. πρωτ. 

37336/27.07.2018 περί μη κατάθεσης δικόγραφού πτωχεύσεων. 

5. Πιστοποιητικό  αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου με αρ. πρωτ.  

7770/18.07.2018 περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση.  

6. Πιστοποιητικό  αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου με αρ. πρωτ.  

37334/27.07.2018 περί μη κατάθεσης δικογράφου εκκαθαριστή / συνεκκαθαριστή. 

7. Πιστοποιητικό  αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου με αρ. πρωτ. 

37326/27.07.2018 για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης. 

8. Πιστοποιητικό  αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου με αρ. πρωτ.  

37327/27.07.2018 περί μη κατάθεσης δικόγραφού αίτησης σχεδίου αναδιοργάνωσης. 

9. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου με αρ. πρωτ.  

37330/27.07.2018 περί μη κατάθεσης δικόγραφού αίτησης περί λύσεως εταιρείας. 

10. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ διαχειριστού της Ο.Ε με αρ. πρωτ. 1142974/28.09.2018. 

11. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ διαχειριστού της Ο.Ε με αρ. πρωτ. 1143050/28.09.2018. 

12. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ  με αρ. πρωτ. 544527/07.11.2018. 

13. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο της Ο.Ε. με αρ. πρωτ. 65825283/13.11.2018. 

14. Πιστοποιητικό από Διεύθυνση προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων,  

(ένορκη βεβαίωση) με αριθμό 11895/06.03.2018 και υπεύθυνη δήλωση.   

15. Πιστοποιητικό  του οικείου επιμελητηρίου, με αρ. πρωτ. 6710/11.09.2018. 

16. Πιστοποιητικό  Γ.Ε.ΜΗ.  με αρ. πρωτ. 680954.974725/22.10.2018. 

17. Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια  αρχή, με αρ. πρωτ. 19817/13.05.2013.   

18. Τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της Ο.E. με ημερομηνία 08.09.2017. 

19. Αντίγραφο πτυχίου υπεύθυνου επιστήμονα και εγγραφή του στο ΙΚΑ, με πίνακα προσωπικού της 

επιθεώρησης εργασίας και ημερομηνία κατάθεσης 11.10.2018. 
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20. Βεβαίωση εγγραφής στο επίσημο μητρώο του (ΥΠΑΑΤ) και κατά το νόμο άδεια εμπορίας πολλαπλασιαστικού 

υλικού τύπου Α με αρ. μητρώου 419 και με αρ. πρωτ. 1954/75897/07/8/2017 που έχει ισχύ έως 05.07.2022. 

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 8 του Παραρτήματος Α΄ της 

με αρ.  38382/23.10.2018 Διακήρυξης.  

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς την Οικονομική επιτροπή: 

α) για την ΟΜΑΔΑ Α. «Προμήθεια σπόρων, δένδρων, θάμνων», όπως κατακυρωθεί η προμήθεια  στον 

υποψήφιο προμηθευτή  με την επωνυμία «ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

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

6977407156, Α.Φ.Μ. 025756864, Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, e-mail.  jbousoulas@yahoo.», διότι κατέθεσε όλα τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης και 

β) για την ΟΜΑΔΑ Β. «Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα», όπως κατακυρωθεί στον υποψήφιο προμηθευτή  με 

την επωνυμία «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, Α.Φ.Μ. 084051201, Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ – info@4epoches.com.», διότι κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

              Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 

            Αποφασίζει   Ομόφωνα 

1. Εγκρίνει το Πρακτικό δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας του 

Συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια σπόρων δένδρων θάμνων και 

έτοιμου χλοοτάπητα», και αναθέτει: για την ΟΜΑΔΑ Α. στην εταιρεία με την επωνυμία 

«ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ Γ. ΙΩΑΝΝΗ, ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ, 

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

6977407156, Α.Φ.Μ. 025756864, Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, e-mail.  jbousoulas@yahoo», η οποία 

προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, με 

προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%, 6.537,39 €, και η οποία είναι 

σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής με αριθμό 38382/23.10.2018 

Διακήρυξης του Δήμου Ιλίου και για την ΟΜΑΔΑ Β. «Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα» 

στην εταιρεία με την επωνυμία 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, Α.Φ.Μ. 084051201, 

Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ – info@4epoches.com.», ο οποίος  προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, με προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 13% 6.492,98 €, και η οποία είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σχετικής με αριθμό 38382/23.10.2018 Διακήρυξης του Δήμου Ιλίου 

mailto:info@4epoches.com.
mailto:info@4epoches.com.
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2. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο για την υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών. 

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.,   

                                                                                           Γαλούνης Δ., Γκόνης Χ.  

             

    ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ    
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