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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                             28η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 16.07.2019 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 16η Ιουλίου 2019, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 25824/12-07-2019 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 12-07-2019. 

        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. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.          «      « 

4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.         «      « 

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.        «      « 

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

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ                  «      « 

3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.                   «     «  

   ΑΠΟΦΑΣΗ –166– 

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

2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,  που αφορά την έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του 

ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και 

συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Ιλίου» - ΟΜΑΔΑ Α΄: ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (7ΤΝ) ΜΕ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ. 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 25638/12.07.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία 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», 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 
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 Τις διατάξεις του Ν.4555/2018, 

 Τις διατάξεις του Ν.4605/2019, 

 

Σας στέλνουμε το από 11/07/2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού άνω των ορίων, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης για την 

«Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Ιλίου», ΟΜΑΔΑ Α, 

και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά. 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ THN «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 313.509,20 € 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 

ΟΜΑΔΑ Α’: ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (7ΤΝ) ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ ΚΑΙ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ (86.800,00 € με ΦΠΑ) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Στο Ίλιον την 18η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π. μ., στο Δημαρχείο 

Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών 

με βάση το Ν. 4412/2016 και τη με αριθμό 023/4475/06-02-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

(ΑΔΑ: 6ΦΥΝΩΕΒ-Μ8Π), παρόντα μέλη της οποίας είναι οι : 

 

α.  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, τακτικό μέλος  

β.  ΚΟΝΤΕΚΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, τακτικό μέλος  

γ. ΓΕΡΑΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, τακτικό μέλος 

 

έχοντας υπόψη 

α) τη με αριθμό 390/44270/29-11-2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου (Α. 

Δ. Α. : ΩΤΨ3ΩΕΒ-7ΑΓ) με θέμα την έγκριση αναγκαιότητας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ», 

β) τη με αριθμό 044/4465/06-02-2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου (Α. Δ. 

Α. : ΩΚΔΖΩΕΒ-ΖΙ8) με θέμα την έγκριση διενέργειας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ», 

γ) τη με αριθμό 023/4475/06-02-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου (Α. Δ. 

Α. : 6ΦΥΝΩΕΒ-Μ8Π), η οποία αφορά στην έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης, τον 

καθορισμό τρόπου εκτέλεσης και τη συγκρότηση της παρούσας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και 
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αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, καθώς και της επιτροπής παραλαβής, για την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ», 

δ) τη με αριθμό 5844/19-02-2019 διακήρυξη του Δήμου Ιλίου, 

ε) τη σχετική με κωδικό Π164/2018 μελέτη του Δήμου Ιλίου, 

στ) το γεγονός ότι ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.), 

ζ) το από 02/04/2019 Πρακτικό Αποσφράγισης Ηλεκτρονικών Προσφορών για την ΟΜΑΔΑ Α’, 

η) την προσφορά που υποβλήθηκε στο με αριθμό 70831 ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ», 

ΟΜΑΔΑ Α’: ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (7ΤΝ) ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ ΚΑΙ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ (86.800,00 € με  ΦΠΑ) μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 

27/03/2019, 12:14:45 από τον οικονομικό φορέα «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», 

θ) το με αριθμό πρωτοκόλλου 12985/18-04-2019 αίτημα της Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για 

παροχή διευκρινίσεων από τον οικονομικό φορέα «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», 

ι) την από 19/04/2019 απάντηση του οικονομικού φορέα «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» στο 

προαναφερόμενο αίτημα για παροχή διευκρινίσεων, το οποίο υποβλήθηκε μέσω της πλατφόρμας του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 19/04/2019, 16:00:29, 

ια) το από 06/05/2019 Πρακτικό Αξιολόγησης Δικαιολογητικών και Τεχνικών Προσφορών για την 

ΟΜΑΔΑ Α’, 

ιβ) τη με αριθμό 114/14993/13-05-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου (Α. 

Δ. Α. : ΩΩΤΠΩΕΒ-ΣΨ5), η οποία αφορά στην έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του 

παρόντος διαγωνισμού, 

ιγ) το από 15/05/2019 Πρακτικό Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών για την ΟΜΑΔΑ Α’, 

ιδ) τη με αριθμό 122/16035/21-05-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου (Α. 

Δ. Α. : Ω1ΩΗΩΕΒ-Ι8Ω), η οποία αφορά στην έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών 

Προσφορών για την Ομάδα Α’ της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» και 

ιε) την με αριθμό πρωτοκόλλου 17468/04-06-2019 πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, η οποία αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 04/06/2019, 11:47:33, 

συνήλθε για την εξέταση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του οικονομικού φορέα «ΠΑΥΛΟΣ Ι. 

ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», των οποίων η υποβολή στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) ολοκληρώθηκε στις 13/06/2019, ενώ κατατέθηκαν 

στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου στις 14/06/2019 και έλαβαν αριθμό πρωτοκόλλου 20022. 

Πιο αναλυτικά, η Επιτροπή συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό 

προσωπικό κωδικό πρόσβασης) των μελών και επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 70831. 
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Στη συνέχεια, τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα 

διαπιστευτήριά τους προκειμένου να αποσφραγισθούν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των δύο 

προσωρινών αναδόχων του παρόντος διαγωνισμού προμήθειας. 

Ύστερα, η  Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των αντίστοιχων φακέλων που περιέχουν όσα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή, σε μονογραφή των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης που υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης που υποβλήθηκαν σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή. 

Κατά τον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Επιτροπή διαπίστωσε θεραπεύσιμες 

ελλείψεις σε αυτά και κάλεσε στις 04/07/2019 μέσω της πλατφόρμας επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ την εν 

λόγω εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της με αριθμ. πρωτ. 5844/19-02-2019 

Διακήρυξης, να προσκομίσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά προς άρση των διαπιστωθέντων 

ελλείψεων. Η εταιρεία υπέβαλλε μέσω της πλατφόρμας επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ την Τρίτη 

 09/07/2019 12:16:20 τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που της ζητήθηκαν και τα απέστειλε και σε 

έντυπη μορφή λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου 24662/09-07-2019. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε την ορθότητα των δικαιολογητικών, τα οποία είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο 16ο άρθρο της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού προμήθειας. 

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή προτείνει να αναδειχθεί ο οικονομικός φορέας «ΠΑΥΛΟΣ Ι. 

ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» με αριθμό προσφοράς συστήματος 130054 ως ο ανάδοχος για την ΟΜΑΔΑ 

Α’ (ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (7ΤΝ) ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 

ΓΕΡΑΝΟ) της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ», καθώς υπέβαλλε προσφορά ποσού 86.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. 

Α., και ανηγμένης προσφοράς 851,82, η οποία ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού προμήθειας, και επίσης κατέθεσε όλα τα προβλεπόμενα από τη 

διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης.»  

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

          Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

           Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά 

την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Ιλίου» - ΟΜΑΔΑ 

Α΄: ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (7ΤΝ) ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 

ΓΕΡΑΝΟ», και αναθέτει την παραπάνω προμήθεια στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΠΑΥΛΟΣ 

Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» με αριθμό προσφοράς συστήματος 130054, ο οποίος κατέθεσε προσφορά 
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ποσού  86.800,00 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α.  και ανηγμένης προσφοράς 851,82, η οποία 

ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού  

Β) Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού 

 

 

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 

έως 374) του Ν. 4412/2016. 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

       Κουμαραδιός Γ., Γκόγκος Κ,           

 Χαραλαμπόπουλος Ι., Βομπιράκη Ν.,  

            Κανελλόπουλος Γ., Γαλούνης Δ. 

               ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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