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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                            41η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 17.10.2019 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 17η Οκτωβρίου 2019, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 48384/11.10.2019 πρόσκληση του Δημάρχου 

ω̋ Προέδρου τη̋ Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τη̋ 

Οικονομική̋ Επιτροπή̋ στι̋ 11.10.2019. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ            Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ      Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  «      « 

3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.               «      « 

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ    «      « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                         «     « 

6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                        «      « 

7. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                        «      « 

 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.                    Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε.  

  ΑΠΟΦΑΣΗ –226– 

        Ο Δήμαρχο̋ κ. Ζενέτο̋ Νίκο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, εισάγει για συζήτηση το          

11ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋, που αφορά την έγκριση πρακτικών αξιολόγηση̋ τη̋ επιτροπή̋ διενέργεια̋ 

του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο τη̋ Πρόσκληση̋ ΑΤΤ068 Επέκταση 

– αναβάθμιση υποδομών στι̋ οποίε̋ παρέχονται κοινωνικέ̋ υπηρεσίε̋ τη̋ Διεύθυνση̋ Κοινωνική̋ 

Προστασία̋ και Υγεία̋ Δήμου Ιλίου». 

Αφού θέτει υπόψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 46696/08.10.2019  σχετικό έγγραφο τη̋ Οικονομική̋ 

Υπηρεσία̋ του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σα̋ στέλνουμε το από 04/10/2019 πρακτικό αξιολόγηση̋ των δικαιολογητικών συμμετοχή̋  των τεχνικών 

προσφορών και  αξιολόγηση̋  τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋, που αφορούν στην «Προμήθεια  εξοπλισμού 

στο πλαίσιο τη̋ πρόσκληση̋ ΑΤΤ068 Επέκταση-αναβάθμιση υποδομών στι̋ οποίε̋ παρέχονται 

κοινωνικέ̋ υπηρεσίε̋ τη̋ Διεύθυνση̋ Κοινωνική̋ Προστασία̋ του Δήμου Ιλίου» καθώ̋ και το 

φάκελο τη̋ ανωτέρω προμήθεια̋, και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του 

άρθρου 72 του Ν.3852/2010.» 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» 
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για την επαναδιακήρυξη τη̋ προμήθεια̋: «Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο τη̋ πρόσκληση̋ 

ΑΤΤ068 Επέκταση-αναβάθμιση υποδομών στι̋ οποίε̋ παρέχονται κοινωνικέ̋ υπηρεσίε̋ τη̋ 

Διεύθυνση̋ Κοινωνική̋ Προστασία̋ και Υγεία̋ του Δήμου Ιλίου, ω̋ προ̋ την ομάδα 3 

«προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση των Υπηρεσιών υγεία̋ του Δήμου Ιλίου» 

προϋπολογισμού 5.208,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» 

 

Στο Ίλιον την 27η Σεπτεμβρίου του έτου̋ 2019, ημέρα Παρασκευή, στο Δημαρχείο Ιλίου, το οποίο 

βρίσκεται επί τη̋ οδού Κάλχου 48-50, η Επιτροπή διενέργεια̋ διαγωνισμών και αξιολόγηση̋ υποβαλλόμενων 

προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτο̋ 2019 βάσει του Ν. 4412/16 όπω̋ 

ισχύει και τη̋ με αριθμό 009/2814/25-01-2019 Απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ του Δήμου Ιλίου, 

αποτελούμενη από του̋: 

 

Τακτικά μέλη 

1. Ευάγγελο̋ Γεράση̋, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

2. Ελένη Χαντζή, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

3. Κωνσταντίνα Ευσταθίου, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 

 

Αναπληρωματικά μέλη  

1. Δήμητρα Κοντεκάκη, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

2. Ευαγγελία Νίνου, ΤΕ Διοίκηση Μονάδων Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋ 

3. Πολυζώη̋ Χρήστου, ΠΕ Διοικητικού 

 

Παρόντα μέλη τη̋ οποία̋ ήταν τα κάτωθι: 

1. Ευάγγελο̋ Γεράση̋, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

2. Δήμητρα Κοντεκάκη, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

3. Πολυζώη̋ Χρήστου, ΠΕ Διοικητικού 

 

και έχοντα̋ υπόψη τη̋: 
 

1. Την Π45/2019 Μελέτη (με τροποποίηση των όρων). 
 
2. Τη με αριθμό 142/18754/11-06-2019 απόφαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋ με (ΑΔΑ:6ΡΝΔΩΕΒ-62Π)με 
την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ και καταρτίσθηκαν οι όροι επαναδιακήρυξη̋ για την 
Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο τη̋ πρόσκληση̋ ΑΤΤ068 Επέκταση-αναβάθμιση υποδομών στι̋ οποίε̋ 
παρέχονται κοινωνικέ̋ υπηρεσίε̋ τη̋ Διεύθυνση̋ Κοινωνική̋ Προστασία̋ και Υγεία̋ του Δήμου Ιλίου. 
 
3. Την με αριθμ. 39792/16-09-2019 Διακήρυξη, περίληψη τη̋ οποία̋ δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (AΔΑ: 

6Γ41ΩΕΒ-ΡΙ9), στον ελληνικό τύπο καθώ̋ και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr. 

 
4. Τι̋ με αριθμ. 215/24433/22-06-2018 (Α.Δ.Α.: 75ΞΠΩΕΒ-1Η6), 225/26139/05-07-2018 (Α.Δ.Α.: 

ΨΛΟ3ΩΕΒ-Π26) και 082/8225/08-03-2019 (Α.Δ.Α.: ΨΒ5ΜΩΕΒ-ΓΞ8) Αποφάσει̋ του Δημοτικού 
Συμβουλίου 
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5. Την με αριθμ. 109/14986/13-05-2019 (Α.Δ.Α.: ΨΨΖ1ΩΕΒ-5Ψ3) Απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ 
 

 

Η Επιτροπή δημοσία συνεδριάζουσα δέχεται τι̋ προσφορέ̋ των ενδιαφερομένων σε όλη τη διάρκεια τη̋ 

αναφερομένη̋ στην διακήρυξη ώρα̋ κατά σειρά προσελεύσεω̋, ω̋ κάτωθι: 

 

Πρώτο̋ παραδίδεται στην Επιτροπή φάκελο̋ σφραγισμένο̋ και φέρει στο εξωτερικό μέρο̋ αυτού την 

εταιρική επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση:«GE HEALTHCARE Α.Ε.» οδό̋ Σώρου 8-10, Μαρούσι. 

Ο ανωτέρω φάκελο̋ αριθμείται με τον αριθμό ένα (1) και μονογράφεται από όλα τα μέλη τη̋ Επιτροπή̋. 

 

Αφού έληξε η ώρα που ορίζεται στην Διακήρυξη και μη συνεχιζόμενη̋ κατά αδιάκοπο σειρά τη̋ 

παραδόσεω̋ των προσφορών, κηρύσσεται η λήξη παράδοση̋ των προσφορών και απαγορεύεται για 

οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή των προσφορών μεταγενέστερα με ποινή ακυρότητα̋ του διαγωνισμού, ενώ 

επίση̋ κηρύσσεται η έναρξη τη̋ δημόσια̋ αποσφράγιση̋ των παραδοθέντων φακέλων κατά σειρά 

παραδόσεω̋ και του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχή̋ και τεχνικών προσφορών, ο οποίο̋ έχει ω̋ 

εξή̋: 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Αποσφραγίζεται ο φάκελο̋ τη̋ μοναδική̋ προσφορά̋ που υποβλήθηκε, τη̋ εταιρεία̋: «GE HEALTHCARE 

Α.Ε.» ο οποίο̋ φέρει την ένδειξη ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

 

Δικαιολογητικά ή δηλώσει̋ 
Άρθρο 

διακήρυξη̋ 
Παρατηρήσει̋ 

Τυποποιημένο ΄Εντυπο Υπεύθυνη̋ Δήλωση̋ (Τ.Ε.Υ.Δ.) 5 Κατατέθηκε 

 

  

Η Επιτροπή διαπίστωσε τη συμφωνία των ανωτέρω δικαιολογητικών με την με αριθμ. πρωτ. 39792/16-

09-2019 επαναδιακήρυξη̋ του Δήμου Ιλίου. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμών προβαίνει στον έλεγχο 

των τεχνικών προσφορών τη̋ μοναδική̋ εταιρεία̋ που υπέβαλε προσφορά. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 

Αποσφραγίζεται ο φάκελο̋ τη̋ μοναδική̋ προσφορά̋ που υποβλήθηκε, τη̋ εταιρεία̋: «GE HEALTHCARE 

Α.Ε.» ο οποίο̋ φέρει την ένδειξη ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμών διαπίστωσε τη συμφωνία τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ με του̋ όρου̋ και τεχνικέ̋ 

προδιαγραφέ̋ τη̋ με αριθμ. πρωτ. 39792/16-09-2019 επαναδιακήρυξη̋ του Δήμου Ιλίου. 
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Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμών προβαίνει στην αποσφράγιση τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋ τη̋ 

μοναδική̋ προσφορά̋ υποβλήθηκε, τη̋ εταιρεία̋: «GE HEALTHCARE Α.Ε.» και φέρει την ένδειξη 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Α/Α Είδο̋ CPV 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδα̋ 

προ 
Φ.Π.Α.  

Συνολική 
Τιμή προ 
Φ.Π.Α.  

1 
Ηλεκτροκαρδιογράφο̋ 
δωδεκακάναλο̋ 

33123230-9 τεμάχιο 1 2.250,00€ 2.250,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2.250,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 540,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2.790,00 € 

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή προτείνει: 
 

Ω̋ προσωρινό ανάδοχο για την «προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση των Υπηρεσιών υγεία̋ 

του Δήμου Ιλίου» την εταιρεία με επωνυμία «GE HEALTHCARE Α.Ε.» η οποία υπέβαλε προσφορά 

ύψου̋ 2.790,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και είναι εντό̋ προϋπολογισμού σύμφωνα με την με 

αριθμ. πρωτ. 39792/16-09-2019 επαναδιακήρυξη̋ του Δήμου Ιλίου.» 

Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 

                                                     Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω,  

             Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Α. Την έγκριση των πρακτικών αξιολόγηση̋ των δικαιολογητικών συμμετοχή̋ των τεχνικών προσφορών και 

αξιολόγηση τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋  

Β. Την ανάδειξη ω̋ προσωρινού αναδόχου την εταιρεία με επωνυμία «GE HEALTHCARE Α.Ε.» η οποία 

υπέβαλε προσφορά ύψου̋ 2.790,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και είναι εντό̋ προϋπολογισμού 

σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 39792/16-09-2019 επαναδιακήρυξη̋ του Δήμου Ιλίου 

 

Κατά τη̋ ανωτέρω απόφαση̋ χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία 

άσκηση̋ τη̋ είναι πέντε (5) ημέρε̋ από την κοινοποίηση τη̋ προσβαλλόμενη̋ πράξη̋ στον ενδιαφερόμενο 
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οικονομικό φορέα. 

 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ ( ήτοι τη̋ οικονομική̋ επιτροπή̋), η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντό̋ προθεσμία̋ δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο τη̋ οποία̋ τεκμαίρεται η απόρριψη τη̋ ένσταση̋. Για το παραδεκτό τη̋ 

άσκηση̋ ένσταση̋, απαιτείται, με την κατάθεση τη̋ ένσταση̋, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου 

ποσού ίσου με το ένα τοι̋ εκατό (1%) επί τη̋ εκτιμώμενη̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋. Το παράβολο αυτό αποτελεί 

δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, αν η ένσταση γίνει δεκτή από 

το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

        Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλο̋ Δ.,                                                    

Κουκουβίνο̋ Δ., Μαρκόπουλο̋ Φ., 

                        Βέργο̋ Ι., Φεγγερό̋ Β., Ρήγα̋ Π. 

                                                    

                  ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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