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Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 39470/01-09-2015 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                             34η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής  

∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 31-08-2015 

Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 31η Αυγούστου 

2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 20.00 µ.µ., ύστερα από την υπ. αριθµ. 38886/27.08.2015 πρόσκληση 

του ∆ηµάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα σε 

όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής στις 27.08.2015 

        Η Οικονοµική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) µέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ    ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 

2. ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.  Μέλος της Ο.Ε. 

3.  ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ∆.Σ.     «    « 

4.  ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ∆.Σ.      «    « 

5.  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.    «    « 

6.  ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.      «    « 

7.  ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆.Σ.                     «         « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ∆.Σ    Μέλος της Ο.Ε 

ΑΠΟΦΑΣΗ –322– 

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

7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση εισηγητικών της αρµόδιας επιτροπής 

αξιολόγησης που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισµού για την «Προµήθεια χλοοτάπητα για το 

γήπεδο ποδοσφαίρου επί της οδού Ιγνατίου». 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθµ. 39136/28.08.2015 σχετικό έγγραφο της 

Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

Σας στέλνουµε τα Πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού για την «Προµήθεια 

χλοοτάπητα για το γήπεδο ποδοσφαίρου επί της οδού Ιγνατίου», καθώς και το φάκελο της 

προµήθειας, που έχουν ως κατωτέρω: 

 

Α. «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Στο Ίλιον την 20η του µηνός Μαΐου του έτους 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 έως 11:30 

π.µ. στο ∆ηµαρχείο Ιλίου Κάλχου 48 – 50 η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού (παραλαβής, 

αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών) για τις προµήθειες του ∆ήµου Ιλίου σύµφωνα µε το 46ο 
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άρθρο της Υπουργικής Απόφασης 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών 

Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)», το 26ο άρθρο του Ν. 4024/2011 και τη µε 

αριθµό 005/16-1-2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, της οποίας τα παρόντα µέλη είναι  : 

 

α.  ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η ΑΝ∆ΡΕΑΣ, τακτικό µέλος  
β.  ΓΕΡΑΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, τακτικό µέλος 
γ. ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, αναπληρωµατικό µέλος 
 
έχοντας υπόψη 
 
α) Την υπ΄ αριθµ. 19545/5-5-2015 διακήρυξη για την «Προµήθεια χλοοτάπητα για το γήπεδο 
ποδοσφαίρου επί της οδού Ιγνατίου», περίληψη της οποίας δηµοσιεύτηκε σε µία εφηµερίδα 
οικονοµική - δηµοπρασιών, ενώ αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ιλίου www.ilion.gr,  
β) την υπ΄ αριθµ. 067/8663/25-2-2015 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση πίστωσης, 
τεχνικών  προδιαγραφών και καθορισµό των όρων διακήρυξης. 
γ) την υπ’ αρ. 160/18805/29-4-15 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης της 
τροποποιηµένης διακήρυξης. 
δ) την µε κωδικό 18/2015 µελέτη του Τµήµατος Μελετών της Τ.Υ. του ∆ήµου Ίλιου, 
ε) την υπ. αρ.101/9037/26-2-15 απόφαση του κ. ∆ηµάρχου για την διενέργεια πρόχειρου 
διαγωνισµού, 
συνήλθε για την διενέργεια της ανωτέρω ∆ηµοπρασίας. 

Η Επιτροπή δηµοσία συνεδριάζουσα δέχεται τις προσφορές των ενδιαφεροµένων σε όλη τη 
διάρκεια της αναφεροµένης στην διακήρυξη ώρας κατά σειρά προσελεύσεως, ως κάτωθι : 

 
Πρώτος παραδίδεται στην Επιτροπή φάκελος σφραγισµένος, ο οποίος στο εξωτερικό µέρος 

αυτού, φέρει το ονοµατεπώνυµο και την αντίστοιχη διεύθυνση : 
 
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Ε.∆.Ε., Κόνωνος 31 Αθήνα µε εκπρόσωπο τον κ. 
Καραΐντρο Νικόλαο µε Α∆Τ 664543 
 
Ο ανωτέρω φάκελος µετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της αυτοπρόσωπου 
προσελεύσεως του ενδιαφεροµένου αριθµείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής µε τον αριθµό (1) και 
µονογράφεται από όλα τα µέλη της Επιτροπής. 
 

∆εύτερος παραδίδεται στην Επιτροπή φάκελος σφραγισµένος, ο οποίος στο εξωτερικό µέρος 
αυτού, φέρει το ονοµατεπώνυµο και την αντίστοιχη διεύθυνση : 
 
ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ, Βόλου 2 Αιγάλεω ΤΚ 12244 – TERRAIN 
ΜΟΝ. Ε.Π.Ε., ∆εληγιάννη 2 Καλλιθέα, ΤΚ 17671 µε εκπρόσωπο τον κ. Μοσχοβίτη Παναγιώτη µε Α∆Τ 
ΑΙ 660206 
 

Αφού τελείωσε η ώρα που ορίζεται στην ∆ιακήρυξη και µη συνεχιζόµενης κατά αδιάκοπο 
σειρά της παραδόσεως των προσφορών, κηρύσσεται η λήξη παράδοσης των προσφορών και 
απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή των προσφορών µεταγενέστερα µε ποινή 
ακυρότητας του διαγωνισµού, ενώ επίσης κηρύσσεται η έναρξη της δηµόσιας αποσφράγισης των 
παραδοθέντων φακέλων κατά σειρά παραδόσεως και του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, 
ο οποίος έχει ως εξής : 
 
Πρώτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθµ. (1) φάκελος της προσφοράς ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΠΟΛ. 
ΜΗΧ/ΚΟΣ Ε.∆.Ε. 
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∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις (συµµετοχής) Άρθρο 
διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 7.1 Κατατέθηκε 
∆ήλωση του Ν. 1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 7.2 Κατατέθηκε 
Ασφαλιστική ενηµερότητα 7.3 Κατατέθηκε 
Φορολογική ενηµερότητα 7.4 Κατατέθηκε 
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 7.5 Κατατέθηκε 
Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.6 Κατατέθηκε 
Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.8 Ατοµική 

επιχείρηση 
Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 7.9 Ατοµική 

επιχείρηση 
∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 7.10 Κατατέθηκε 
 
∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις (τεχνικά στοιχεία) Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Πιστοποιητικό του F.I.F.A. RECOMMENDED TWO STAR 8.1 Κατατέθηκε 
Πιστοποιητικό σύµφωνα µε τις προδιαγραφές DIN 18035-7:2002-06 8.3 ∆εν 

κατατέθηκε 
Κατάλογος (Reference list) ποδοσφαιρικών γηπέδων 8.4 Κατατέθηκε 
Τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών του προσφερόµενου χλοοτάπητα 8.5 Κατατέθηκε 
Τεύχος οδηγιών τεχνικής συντήρησης και καλής χρήσης του 
χλοοτάπητα 

8.6 Κατατέθηκε 

Έγγραφη παροχή εγγύησης πέντε (5) ετών από τον κατασκευαστικό 
οίκο του τεχνητού χλοοτάπητα και τον διαγωνιζόµενο σε συνδυασµό 
καλής χρήσης 

8.7 Κατατέθηκε 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 για τις απαραίτητες ποσότητες υλικών για 
την κατασκευή του έργου  

8.8 Κατατέθηκε 

Βεβαίωση των ποσοτήτων των υλικών πλήρωσης  8.9 Κατατέθηκε 
Βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση ότι τα υλικά που το συνθέτουν είναι 
φιλικά προς το περιβάλλον και όχι τοξικά, η οποία θα συνοδεύεται από 
πιστοποιητικό διεθνώς αναγνωρισµένου οργανισµού 

8.10 Κατατέθηκε 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και 
αναλαµβάνει να παραδώσει και να τοποθετήσει πλήρως και σωστά τον 
προς προµήθεια συνθετικό τάπητα στον ∆ήµο 

8.11 Κατατέθηκε 

Πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης 8.12 Κατατέθηκε 
 
∆εύτερος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθµ. (2) φάκελος της προσφοράς ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ - TERRAIN ΜΟΝ. ΕΠΕ 
 
∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις (συµµετοχής) Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 7.1 Κατατέθηκε 
∆ήλωση του Ν. 1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 7.2 Κατατέθηκε 
Ασφαλιστική ενηµερότητα 7.3 Κατατέθηκε 
Φορολογική ενηµερότητα 7.4 Κατατέθηκε 
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 7.5 Κατατέθηκε 
Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.6 Κατατέθηκε 
Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.8 Κατατέθηκε 
Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 7.9 Κατατέθηκε 
∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 7.10 Κατατέθηκε 
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∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις (τεχνικά στοιχεία) Άρθρο 
διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Πιστοποιητικό του F.I.F.A. RECOMMENDED TWO STAR 8.1 Κατατέθηκε 
Πιστοποιητικό σύµφωνα µε τις προδιαγραφές DIN 18035-7:2002-06 8.3 Κατατέθηκε 
Κατάλογος (Reference list) ποδοσφαιρικών γηπέδων 8.4 Κατατέθηκε 
Τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών του προσφερόµενου 
χλοοτάπητα 

8.5 Κατατέθηκε 

Τεύχος οδηγιών τεχνικής συντήρησης και καλής χρήσης του 
χλοοτάπητα 

8.6 Κατατέθηκε 

Έγγραφη παροχή εγγύησης πέντε (5) ετών από τον 
κατασκευαστικό οίκο του τεχνητού χλοοτάπητα και τον 
διαγωνιζόµενο σε συνδυασµό καλής χρήσης 

8.7 Κατατέθηκε 
δήλωση του 

διαγωνιζόµενου 
στην οποία  

αναγράφεται 
άλλο έργο 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 για τις απαραίτητες ποσότητες υλικών για 
την κατασκευή του έργου  

8.8 Κατατέθηκε 

Βεβαίωση των ποσοτήτων των υλικών πλήρωσης  8.9 Κατατέθηκε 
Βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση ότι τα υλικά που το συνθέτουν είναι 
φιλικά προς το περιβάλλον και όχι τοξικά, η οποία θα συνοδεύεται 
από πιστοποιητικό διεθνώς αναγνωρισµένου οργανισµού 

8.10 Κατατέθηκε 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών 
και αναλαµβάνει να παραδώσει και να τοποθετήσει πλήρως και 
σωστά τον προς προµήθεια συνθετικό τάπητα στον ∆ήµο 

8.11 Κατατέθηκε 

Πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης 8.12 Κατατέθηκε 
 
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, η Επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισµού ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής και τις τεχνικές προδιαγραφές  των 
διαγωνιζόµενων και αποφασίζει για εκείνους που πρέπει να αποκλειστούν. 
  

Συγκεκριµένα ο 1ος διαγωνιζόµενος µε την επωνυµία «ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΠΟΛ. 
ΜΗΧ/ΚΟΣ Ε.∆.Ε.» : 
•  δεν κατέθεσε πιστοποιητικό του προσφερόµενου τεχνητού χλοοτάπητα DOMO SLIDE DS M, 

το οποίο να είναι σε συµφωνία  - µε το απαιτούµενο από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
µελέτης DIN18035-7:2002-2006 - δηλαδή αντίκειται, επί ποινή αποκλεισµού, στο άρθρο 
8.3 της διακήρυξης.  

•  το προσφερόµενο υλικό πλήρωσης χαλαζιακή άµµος, έχει βάρος 15 kg/m2 ενώ το βάρος που 
προδιαγράφεται στην µελέτη είναι 18 kg/m2. 

 
Όσον αφορά τον 2ο διαγωνιζόµενο µε την επωνυµία «ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του 
ΚΟΣΜΑ - TERRAIN ΜΟΝ. ΕΠΕ» 
• οι υπεύθυνες δηλώσεις των εκπροσώπων των δύο µερών της διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας  

δηλ. του κου Μοσχοβίτη Παναγιώτη και του κου Ραλλάτου Γεράσιµου σχετικά µε την πενταετή 
παροχή εγγύησης του προσφερόµενου συνθετικού χλοοτάπητα Stemgrass 60 epdm, 
αναφέρονται σε λάθος προµήθεια (προµήθεια χλοοτάπητα ∆ηµοτικού Γηπέδου 
«Σ.Αγγελόπουλος µε φορέα τον ∆ήµο Παλαιού Φαλήρου) και όχι στην παρούσα προµήθεια 
συνθετικού χλοοτάπητα για το γήπεδο ποδοσφαίρου της οδού Ιγνατίου µε φορέα τον ∆ήµο 
Ιλίου και συνεπώς αντίκεινται (επί ποινή αποκλεισµού) στο άρθρο 8.7 της διακήρυξης. 

 
Κατόπιν των προαναφεροµένων η επιτροπή προτείνει τον αποκλεισµό και των δύο διαγωνιζοµένων 
«ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Ε.∆.Ε.» & «ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του 
ΚΟΣΜΑ - TERRAIN ΜΟΝ. ΕΠΕ» και την επανάληψη του διαγωνισµού. 

ΑΔΑ: 6Γ15ΩΕΒ-Η97



 5 

 

Β. Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η 

 

Στο Ίλιον σήµερα την 24η του µηνός Αυγούστου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 

µ.µ. στο ∆ηµαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48–50), η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, που 

συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 05/16-01-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, της 

οποίας τα παρόντα µέλη σήµερα, είναι οι: 

 

1. Ανδρέας Μιχαηλίδης, τακτικό µέλος  

2. Ευάγγελος Γεράσης, τακτικό µέλος 

3. Αναστασία ∆ηµητροπούλου, αναπληρωµατικό µέλος 

 

α) Την υπ΄ αριθµ. 19545/5-5-2015 διακήρυξη για την «Προµήθεια χλοοτάπητα για το γήπεδο 

ποδοσφαίρου επί της οδού Ιγνατίου», περίληψη της οποίας δηµοσιεύτηκε σε µία εφηµερίδα 

οικονοµική - δηµοπρασιών, ενώ αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ιλίου www.ilion.gr,  

β) Την υπ΄ αριθµ. 067/8663/25-2-2015 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση πίστωσης, 

τεχνικών  προδιαγραφών και καθορισµό των όρων διακήρυξης. 

γ) Την υπ’ αρ. 160/18805/29-4-15 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης της 

τροποποιηµένης διακήρυξης. 

δ) Την µε κωδικό 18/2015 µελέτη του Τµήµατος Μελετών της Τ.Υ. του ∆ήµου Ίλιου, 

ε) Την υπ. αρ. 101/9037/26-2-15 απόφαση του κ. ∆ηµάρχου για την διενέργεια πρόχειρου 

διαγωνισµού. 

στ) Το από 29-6-15 Πρακτικό ∆ηµοπρασίας το οποίο κοινοποιήθηκε  στους συµµετέχοντες στον 

διαγωνισµό στις 2-7-2015. 

ζ) Τη µε αρ. πρ. 31611/3-7-2015 ένσταση του υποψήφιου προµηθευτή «ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ - TERRAIN ΜΟΝ. ΕΠΕ». 

η) Την από 29-7-2015 Εισήγηση της επιτροπής προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ιλίου µε 

την οποία προτείνεται να γίνει δεκτή η υπ’ αρ. πρ. 31611/3-7-2015 ένσταση και συνεχιστεί η 

διαδικασία του διαγωνισµού µε το άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς του υποψηφίου προµηθευτή 

µε την επωνυµία «ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ - TERRAIN ΜΟΝ. ΕΠΕ». 

θ) Την υπ΄ αρ. 311/5-8-2015  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ιλίου βάση της οποίας 

γίνεται αποδεχτή η µε αρ. πρωτ. 70331/12-12-2014 ένσταση του υποψήφιου προµηθευτή µε την 

επωνυµία «ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ - TERRAIN ΜΟΝ. ΕΠΕ» κατά του 

πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισµού που αφορά την «Προµήθεια χλοοτάπητα για το γήπεδο 

ποδοσφαίρου επί της οδού Ιγνατίου» και αποφασίζεται ο εν λόγω προµηθευτής να συνεχίσει στο 

επόµενο στάδιο του διαγωνισµού, δηλαδή στο άνοιγµα της οικονοµικής του προσφοράς, 

 

συνήλθε και εξέτασε την οικονοµική προσφορά του υποψήφιου προµηθευτή «ΚΟΙΝ/ΞΙΑ 

ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ - TERRAIN ΜΟΝ. ΕΠΕ» που αφορά τον πρόχειρο διαγωνισµό 

για την προµήθεια χλοοτάπητα για το γήπεδο ποδοσφαίρου επί της οδού Ιγνατίου. Σηµειώνεται ότι η 

υπόψη προσφορά είναι η µοναδική που συνέχισε στο παρόν στάδιο από τις δύο συνολικά προσφορές 

που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του διαγωνισµού. 

 

Τα αποτελέσµατα της εξέτασης της οικονοµικής προφοράς καταγράφεται αναλυτικότερα στον 

παρακάτω πίνακα : 
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α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνολικά ποσά προσφορών (€) Παρατηρήσεις 

Καθαρό ποσό 40.432,63 € 

Φ. Π. Α.  23%  9.299,50 € 1. 

ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ - 

TERRAIN ΜΟΝ. ΕΠΕ 
Μικτό ποσό 49.732,13 € 

 

 

Κατόπιν των παραπάνω η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού διαπίστωσε ότι η υπόψη 

οικονοµική προσφορά είναι εντός του προϋπολογισµού και σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σχετικής µε κωδικό Π18/2015 µελέτης και της µε αριθµό 19545/5-5-2015 διακήρυξης του παρόντος 

διαγωνισµού και προτείνει να κατακυρωθεί η προµήθεια χλοοτάπητα για το γήπεδο ποδοσφαίρου επί 

της οδού Ιγνατίου στην «ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ – TERRAIN ΜΟΝ. ΕΠΕ» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

    Η Οικονοµική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

Αποφασίζει   Οµόφωνα 

1. Εγκρίνει τα εισηγητικά της αρµόδιας επιτροπής αξιολόγησης που αφορούν την κατακύρωση του 

διαγωνισµού για την «Προµήθεια χλοοτάπητα για το γήπεδο ποδοσφαίρου επί της οδού 

Ιγνατίου» και αναθέτει στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  του ΚΟΣΜΑ (ΑΦΜ: 105352138) - TERRAIN ΜΟΝ. ΕΠΕ (ΑΦΜ: 999323631)», 

η οποία κατέθεσε οικονοµική προσφορά ποσού 49.732,13 € (συµπ. Φ.Π.Α. 23%) και είναι 

εντός του προϋπολογισµού και σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής µε κωδικό 

Π18/2015 µελέτης και της µε αριθµό 19545/5-5-2015 διακήρυξης του παρόντος διαγωνισµού. 

2. Εξουσιοδοτεί τον κο ∆ήµαρχο για την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

    Ο ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                       Τα Μέλη 

                                                                                            Κουµαραδιός Γ.,  Βοµπιράκη Ν. 

Γκόγκος Κ., Χαραλαµπόπουλος Ι., 

Βέργος Ι., Φεγγερός Β., Κάβουρας Κ.  

                 ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ    
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