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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                49η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 
ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                         την 26.11.2019

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 26η Νοεμβρίου 
2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 60298/22.11.2019 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 22.11.2019.
        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ             Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.
2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ     Μέλος της Ο.Ε
3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                  «      «
4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                            «     «

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                   Μέλος της Ο.Ε.
2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.                        «      «
3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                         «     «
4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                         «      «

  ΑΠΟΦΑΣΗ –269–
             Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το  2ο 

 θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού, ρομποτικής σκούπας και υλικών για την κάλυψη 
αναγκών των κολυμβητικών δεξαμενών» 3ος Διαγωνισμός – ΚΜ Π98/2019.

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 60233/22.11.2019 έγγραφο της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου, 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»,

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
 Τις διατάξεις του Ν.4555/2018,
 Τις διατάξεις του Ν.4605/2019,

Σας στέλνουμε το από 21/11/2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
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διαγωνισμού, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης για την «Προμήθεια 
εξοπλισμού, ρομποτικής σκούπας και υλικών για την κάλυψη αναγκών των κολυμβητικών δεξαμενών» 
3ος Διαγωνισμός – ΚΜ Π98/2019  και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Για την προμήθεια εξοπλισμού, ρομποτικής σκούπας και υλικών για την κάλυψη αναγκών 

των κολυμβητικών δεξαμενών  - Π98/2019

Στο Ίλιον την  19η Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη στο Δημαρχείο Ιλίου, το οποίο βρίσκεται 
επί της οδού Κάλχου 48-50, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. 175/2019 (ΑΔΑ: 7ΝΦ0ΩΕΒ-ΦΩΦ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και της οποίας τα 
παρόντα μέλη είναι οι:

1. Παναγιώτης Μπίνιος, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, τακτικό μέλος 
2. Ευάγγελος Γεράσης,  ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, αναπληρωματικό μέλος 
3. Ανδρέας Μιχαηλίδης, ΤΕ Μηχανικών, τακτικό μέλος 

έχοντας υπόψη:
α) την υπ’ αρ. 42379/24-09-2019 (19PROC005605836 2019-09-24) Επαναδιακήρυξη του κ. 
Δημάρχου, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στον τοπικό τύπο και στην επίσημη ιστοσελίδα του 
Δήμου Ιλίου www.ilion.gr,
β) τη σχετική με κωδικό Π98/2019 μελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, 
γ) το γεγονός ότι ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 
δ)  το από 11-10-2019 Πρακτικό Αποσφράγισης Ηλεκτρονικών Προσφορών. 
ε) το από 11-10-2019 Πρακτικό Δημοπρασίας σχετικά με τον έλεγχο των Δικαιολογητικών – Τεχνικών 
Προσφορών,  
στ)  το από 16-10-2019 Πρακτικό Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών,
ζ) την με αρ. 215/17-10-2019 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΕΕΞΩΕΒ-ΜΣ8), με την οποία εγκρίθηκαν τα 
προαναφερόμενα δ, ε & στ Πρακτικά και ανέδειξαν ως προσωρινούς αναδόχους τους οικονομικούς 
φορείς με τις επωνυμίες «BALKAN GENERAL SERVICES ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και  
«ΚΟΥΜΠΟΥΡΟΣ  ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ» για τις ομάδες 2 & 3 αντίστοιχα,
η) την με αρ. πρ. 52934/30-10-2019 Πρόσκληση προσωρινών αναδόχων για την υποβολή των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης,
θ) το με αρ. πρ. 55485/06-11-2019 έγγραφο για τη χορήγηση παράτασης προσκόμισης δικαιολογητικών 
κατακύρωσης στην εταιρεία «BALKAN GENERAL SERVICES ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

http://www.ilion.gr/
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=502783&tradingPartnerId=409653&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1251975885&oapc=9&oas=VZQvP4Sde4KTAVnEjOd47Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=502785&tradingPartnerId=409659&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1251975885&oapc=9&oas=WB0wP6eBtWQtLJdXOGLlhw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=502783&tradingPartnerId=409653&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1251975885&oapc=9&oas=VZQvP4Sde4KTAVnEjOd47Q..
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ι) τους με αρ. πρ. 58723/18-11-2019 & 56860/11-11-2019  φακέλους με δικαιολογητικά των 
προσωρινών αναδόχων,
ια) τα λοιπά στοιχεία του φακέλου της παρούσας προμήθειας,
συνήλθε προκειμένου να αποσφραγίσει και να εξετάσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των δύο 
προαναφερόμενων προσωρινών αναδόχων.

Η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, συνδέθηκε στο 
σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό 79891 : Επαναδιακήρυξη 42379/19 για προμήθεια εξοπλισμού, 
ρομποτικής σκούπας και υλικών για την κάλυψη αναγκών των κολυμβητικών δεξαμενών και 
διαπίστωσε, ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης  είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα όπως εμφαίνονται στον 
παρακάτω πίνακα :
 

Επιπλέον,  οι προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα τους με αρ. πρωτ. 58723/18-11-2019 & 
56860/11-11-2019 σφραγισμένους φακέλους, που περιείχαν σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στο άρθρο 16 της με αρ. πρωτ. 42379/24-09-2019 διακήρυξης.

Κατά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης των δύο προαναφερόμενων προσωρινών 
αναδόχων διαπιστώθηκε ότι αυτά συμφωνούν πλήρως με το Άρθρο 16 «Πρόσκληση για υποβολή 
δικαιολογητικών» της με αριθμό πρωτ. 42379/24-09-2019 διακήρυξης και έγιναν αποδεκτά.

Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή προτείνει την κατακύρωση της υπόψη προμήθειας ως εξής:
Α) η προμήθεια ειδών της Ομάδας 2 με τίτλο : «Προμήθεια επαγγελματικής ρομποτικής σκούπας για το 
κολυμβητήριο» να γίνει στην εταιρεία με την επωνυμία «BALKAN GENERAL SERVICES 
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Διγενή Ακρίτα 53 και Βύρωνος, Ελευσίνα, με α/α προσφοράς 152733 και 

Α/Α Προσωρινός ανάδοχος
Αρ. 
Προσφοράς

Ηλεκτρονική 
Υποβολή 
Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης

Ομάδα

1
«BALKAN GENERAL SERVICES 
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

152733 14-11-2019 2

2
«ΚΟΥΜΠΟΥΡΟΣ  ΜΙΧΑΗΛ του 
ΙΩΑΝΝΗ»

152935 07-11-2019 3

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_NEG_SUMMARY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&AuctionId=%7B!!pWbPcxvPLDekEe0LJRhrtQ%7D&_ti=1912135491&oapc=18&oas=UmUimpxSx55FFvuJp8O5rw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_NEG_SUMMARY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&AuctionId=%7B!!pWbPcxvPLDekEe0LJRhrtQ%7D&_ti=1912135491&oapc=18&oas=UmUimpxSx55FFvuJp8O5rw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=502783&tradingPartnerId=409653&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1251975885&oapc=9&oas=VZQvP4Sde4KTAVnEjOd47Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=502783&tradingPartnerId=409653&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1251975885&oapc=9&oas=VZQvP4Sde4KTAVnEjOd47Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=502783&tradingPartnerId=409653&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1251975885&oapc=9&oas=VZQvP4Sde4KTAVnEjOd47Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=502783&tradingPartnerId=409653&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1251975885&oapc=9&oas=VZQvP4Sde4KTAVnEjOd47Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!pWbPcxvPLDekEe0LJRhrtQ%7D&bid_number=%7B!!0n4vZMDtgCNfVP9D2SjhJQ%7D&_ti=1912135491&oapc=18&oas=XYb3cBzRnM3ljjRAnZSHag..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=502785&tradingPartnerId=409659&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1251975885&oapc=9&oas=WB0wP6eBtWQtLJdXOGLlhw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=502785&tradingPartnerId=409659&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1251975885&oapc=9&oas=WB0wP6eBtWQtLJdXOGLlhw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!pWbPcxvPLDekEe0LJRhrtQ%7D&bid_number=%7B!!iNpRflcZApd.TaZhlqRxdg%7D&_ti=1912135491&oapc=18&oas=R1UWvsRjfyL4RVeGv1lctg..
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αξία 4.898,00 € (Τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 
%).

Β) η προμήθεια ειδών της Ομάδας 3 με τίτλο : «Προμήθεια των λεβήτων και μπόιλερ στο κλειστό 
κολυμβητήριο του Κέντρου Αποκατάστασης στο Δήμο Ιλίου» να γίνει στην εταιρεία με την επωνυμία 
«ΚΟΥΜΠΟΥΡΟΣ  ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ» Λ. Ιωνίας 244, ΤΚ 11144, Αθήνα με α/α προσφοράς 
συστήματος 152935 και αξία 22.940,00 € (Είκοσι δύο χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %).

Οι προαναφερόμενοι οικονομικοί φορείς προσέφεραν χαμηλότερη τιμή από την προϋπολογισθείσα  και 
οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές και συμφώνως με τις τεχνικές προδιαγραφές της με κωδικό 
Π98/2019 μελέτης και τους όρους της με αρ. 42379/24-09-2019 διακήρυξης. 

Σημειώνεται ότι για την Ομάδα 1 : «Προμήθεια χημικών υλικών για την ασφαλή λειτουργία των 
κολυμβητικών δεξαμενών» δεν υποβλήθηκαν προσφορές και ο διαγωνισμός απέβη άγονος.».
 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 για την 
«Προμήθεια εξοπλισμού, ρομποτικής σκούπας και υλικών για την κάλυψη αναγκών των κολυμβητικών 
δεξαμενών» 3ος Διαγωνισμός – ΚΜ Π98/2019 και αναθέτει ως εξής:

 Για τα είδη της Ομάδας 2: «Προμήθεια επαγγελματικής ρομποτικής σκούπας για το 
κολυμβητήριο» στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «BALKAN GENERAL SERVICES 
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Διγενή Ακρίτα 53 και Βύρωνος, Ελευσίνα, με α/α προσφοράς 
152733 , ο οποίος κατέθεσε οικονομική προσφορά ποσού 4.898,00 € (Τέσσερις χιλιάδες 
οκτακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %) και η οποία είναι σύμφωνη 
με τις τεχνικές προδιαγραφές της με κωδικό Π98/2019 μελέτης και τους όρους της με αρ. 
42379/24-09-2019 διακήρυξης

 Για τα είδη της Ομάδας 3 με τίτλο : «Προμήθεια των λεβήτων και μπόιλερ στο κλειστό 
κολυμβητήριο του Κέντρου Αποκατάστασης στο Δήμο Ιλίου» στον οικονομικό φορέα με την 
επωνυμία: «ΚΟΥΜΠΟΥΡΟΣ  ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ» Λ. Ιωνίας 244, ΤΚ 11144, Αθήνα με 
α/α προσφοράς συστήματος 152935 , ο οποίος κατέθεσε οικονομική προσφορά ποσού 
22.940,00 € (Είκοσι δύο χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %) 
και η οποία είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της με κωδικό Π98/2019 μελέτης και 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=502785&tradingPartnerId=409659&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1251975885&oapc=9&oas=WB0wP6eBtWQtLJdXOGLlhw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=502783&tradingPartnerId=409653&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1251975885&oapc=9&oas=VZQvP4Sde4KTAVnEjOd47Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=502783&tradingPartnerId=409653&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1251975885&oapc=9&oas=VZQvP4Sde4KTAVnEjOd47Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=502785&tradingPartnerId=409659&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1251975885&oapc=9&oas=WB0wP6eBtWQtLJdXOGLlhw..
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τους όρους της με αρ. 42379/24-09-2019 διακήρυξης
 Για την Ομάδα 1 : «Προμήθεια χημικών υλικών για την ασφαλή λειτουργία των κολυμβητικών 

δεξαμενών» δεν υποβλήθηκαν προσφορές και θα προχωρήσουμε σε προσφυγή στη διαδικασία 
με διαπραγμάτευση βάσει του άρθρου 32 του Ν. 4412/2019

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

               Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλος Δ.,           
      Μαρκόπουλος Φ.,    Βέργος    

           ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                                                                                        
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