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         Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:15116/07.04.2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                             15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                                  την 06.04.2017 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 6η Απριλίου 2017, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 14050/31.03.2017 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 31.03.2017. 

        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. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                     «     « 

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

    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ            Μέλος της Ο.Ε  

2. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                    «      « 

       ΑΠΟΦΑΣΗ –151– 

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

4ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6, που αφορά λήψη απόφασης για 

έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία «Προμήθεια ανταλλακτικών και 

τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 14646/05.04.2017 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας  του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

«Σας στέλνουμε το από 4/04/2017 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού 

διαγωνισμού που αφορά στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που  αφορούν την  υπηρεσία 

«προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών» καθώς και το σχετικό 

φάκελο  , και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010 και του Ν.4412/2016.» 

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η 

Οικονομικών Προσφορών για την 
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«Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών» 

 

 Στο Ίλιον σήμερα την 4η του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο 

Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48–50), η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων 

προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2017 βάσει του Ν. 4412/16 και 

της με αριθμό 039/3417/27-01-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου (62ΤΖΩΕΒ-

ΨΕ1), αποτελούμενη από τους: 

 

Τακτικά μέλη 

1. Δήμητρα ΚΟΝΤΕΚΑΚΗ   

2. Δημήτριος ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ 

3. Ευάγγελος ΓΕΡΑΣΗΣ 

 

Αναπληρωματικά μέλη   

Καλλιόπη ΔΙΑΜΑΝΤΗ 

Ευαγγελία ΝΙΝΟΥ 

Πολυζώης ΧΡΗΣΤΟΥ 

 

Παρόντα μέλη της οποίας ήταν τα κάτωθι: 

1. Δήμητρα ΚΟΝΤΕΚΑΚΗ   

2. Δημήτριος ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ 

3. Ευάγγελος ΓΕΡΑΣΗΣ 

 

και έχοντας υπόψη της: 

α) Την υπ’ αριθμ. 5616/10-02-2017 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 

ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών». 

β) Την υπ’ αριθμ. 057/4370/02-02-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΚ48ΩΕΒ-4ΘΤ) για την 

έγκριση της διάθεσης της πίστωσης, τεχνικών  προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης.  

γ) την με κωδικό Π11/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ίλιου, 

δ) την υπ΄αριθμ. 140/12597/24.03.2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου η οποία 

κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στις 27/03/2017  &  

ε) την με αριθμ. πρωτ. 12597/2/03-04-2017 πρόσκληση στον υποψήφιο προμηθευτή για το άνοιγμα της  

οικονομικής προσφοράς του, 

 

συνήλθε και εξέτασε την οικονομική προσφορά για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια 
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ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών» της εταιρείας «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ, ΕΞΟΛΙΣΜΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, ΠΟΛΗΣ»,  Λεωφ. Θηβών 277 και Ορυζόμυλων 1, ΑΙΓΑΛΕΩ. 

 

Τα αποτελέσματα της εξέτασης της οικονομικής προφοράς καταγράφονται αναλυτικότερα στον παρακάτω 

πίνακα: 

 

α/α  Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Προσφοράς 
   (€)  

Συνολική 
Τιμή 

Προσφοράς 
 (€) 

1 
Αλυσίδα για κούνιες νηπίων - 

παίδων 
ζευγ. 40 14 560 

2 
Κάθισμα κούνιας παίδων χωρίς 

αλυσίδες 
τεμ. 20 22 440 

3 
Κάθισμα κούνιας νηπίων χωρίς 

αλυσίδες 
τεμ. 16 85 1360 

4 
Κάθισμα κούνιας παίδων με 

αλυσίδες 
τεμ. 17 38 646 

5 Κάθισμα κούνιας νηπίων με αλυσίδες τεμ. 16 99 1584 

6 Σχοινί αναρρίχησης τεμ. 10 50 500 

7 
Κάγκελα γέφυρας πολυοργάνου - 

πλαϊνά 
τεμ. 4 250 1000 

8 
Κουπαστή σκάλας ξύλινη για ύψος 

παταριού 122 cm 
ζευγ. 2 150 300 

9 
Κουπαστή σκάλας μεταλλική για 

ύψος παταριού 122 cm 
ζευγ. 2 140 280 

10 Πλαϊνό προστατευτικό πάνελ τεμ. 4 100 400 

11 
Προστατευτικό εισόδου τσουλήθρας 

(hood) 
τεμ. 6 100 600 

12 Σχοινένια σκάλα αναρρίχησης τεμ. 4 100 400 

13 
Αύλακας τσουλήθρας για ύψος 

παταριού 122 cm 
τεμ. 4 350 1400 

14 
Αύλακας τσουλήθρας για ύψος 

παταριού 92 cm 
τεμ. 4 320 1280 

15 
Μεταλλικές χειρολαβές για 

τραμπάλα 
τεμ. 10 14 140 

16 Πατάρι διαστάσεων 1Χ1 για όργανο τεμ. 3 150 450 

17 
Μεταλλική σκάλα για πατάρι ύψους 

122 cm 
τεμ. 3 100 300 

18 
Μεταλλική σκάλα για πατάρι ύψους 

92 cm 
τεμ. 2 100 200 

19 
Αποσβεστήρας κρούσης για 

τραμπάλα 
τεμ. 20 17 340 
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20 
Μηχανισμός στήριξης  καθισμάτων- 

κουζινέτο 
τεμ. 60 22 1320 

21 
Ναυτικό κλειδί Inox 8mm με βίδα 

alen 
τεμ. 160 4 640 

22 
Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας με 
πύρρους και την ειδική κόλλα 

τοποθέτησής του   
m2 350 20 7000 

23 
Απολήξεις δαπέδου ασφαλείας με 

την ειδική κόλλα τοποθέτησής τους 
μ.μ. 160 20 3200 

24 
Τακτική επίσκεψη, εργασίες ελέγχου 

- συντήρησης – επισκευής 
ημέρες 300 65 19500 

  
    

Σύνολο : 43.840,00 

  
    

Φ. Π. Α. 24 % : 10.521,60 

  
    

Γενικό Σύνολο : 54.361,60 

 
  

Σύμφωνα και με όσα καταγράφηκαν στον παραπάνω πίνακα, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, 

αξιολογώντας την οικονομική προσφορά της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ, ΠΟΛΗΣ», σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5616/10-02-2017 διακήρυξη του παρόντος διαγωνισμού, 

διαπίστωσε ότι αυτή είναι εντός του προϋπολογισμού της μελέτης με κωδικό Π11/2017 και σύμφωνη με τις 

τεχνικές προδιαγραφές της.  

Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή προτείνει ως προσωρινό ανάδοχο για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και 

τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών» την εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, ΠΟΛΗΣ», η οποία κατέθεσε οικονομική προσφορά ποσού 54.361,60 με 

Φ.Π.Α. 24% και είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης με κωδικό Π11/2017 

και της με αριθμό 5616/10-02-2017 διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού. »    

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

  Αποφασίζει  Ομόφωνα 

1. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6,του Ν. 

3852/2010 

2. Εγκρίνει το πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας 

του διαγωνισμού για την υπηρεσία «Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων 

παιδικών χαρών» και ανακηρύσσει ως προσωρινό ανάδοχο της παραπάνω υπηρεσίας τον 

οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, 
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ΠΟΛΗΣ», η οποία κατέθεσε οικονομική προσφορά ποσού 54.361,60 με Φ.Π.Α. 24% και είναι 

σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης με κωδικό Π11/2017 και της με 

αριθμό 5616/10-02-2017 διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού. 

 

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., Βομπιράκη Ν.,          

                                     Χαραλαμπόπουλος Ι., Γκόγκος Κ., 

                                       Κανελλόπουλος Γ., Σταματόπουλος  Γ.,     

                                               Γαλούνης Δ.                

                ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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