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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        10η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 
ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 15.03.2022

       
Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 15η Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και          

ώρα 09:30 π.μ ύστερα από την υπ. αριθμ. 18358/11.03.2022 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 11.03.2022 και πραγματοποιήθηκε  με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 
4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 
του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019,  β) τις σχετικές 
Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ  75/30.03.2020 τεύχος A’, 
άρθρο 43 παρ. 1),  γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για 
την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την 
οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και δ) την εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. 
(Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα 
εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».
              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. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        Μέλος της Ο.Ε.
3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.            «      «
4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.   «      «
5. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.   «      «
6. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.   «      «

ΑΠΟΝΤΕΣ   
1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                    Μέλος της Ο.Ε.
2. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.   «      «

        ΑΠΟΦΑΣΗ –077–
 Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του 
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του 
υποέργου «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός - συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των 
υποδομών δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης στο Δήμο Ιλίου», το οποίο είναι ενταγμένο στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και εμπίπτει στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη – 
Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης» του Ε.Π. «Αττική».
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Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 18033/10.03.2022 σχετικό έγγραφο της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι:
«Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

• Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, 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, όπως ισχύει,
• Τις διατάξεις του Ν.4555/2018, όπως ισχύει, 
• Τις διατάξεις του Ν.4605/2019, όπως ισχύει, 
• Τη με αριθμό 087/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με αριθμ. πρωτ. 17166/10-03-2021, 

περί Τροποποίηση της με αριθμό 015/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής,
• Τη με αριθμό 422/2021 Απόφασή Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές, καθορίστηκαν οι όροι της Επαναδιακήρυξης, o τρόπος εκτέλεσης και 
συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών 
καθώς και Επιτροπής Παραλαβής,

• Τους όρους της με αριθμό πρωτ. 87258/29-11-2021 Επαναδιακήρυξης, 
• Τη με αριθμό 450/2021 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής και την σχετική Ανακοίνωση του 

Δημάρχου Ιλίου, που αφορούν στην Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, λόγω τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας  του 
υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ, 

• Το από 01/02/2022 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης, αξιολόγησης δικαιολογητικών 
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού,

• Το από 08/02/2022 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινών 
μειοδοτών,

• Τη με αριθμό 049/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με αριθ. πρωτ. 12784/21-02-2022 που 
αφορά στην έγκριση των ανωτέρω πρακτικών και στην κήρυξη προσωρινών ανάδοχών του 
διαγωνισμού,

• Tην υπ’ αριθ. πρωτ. 12902/21-02-2022 Πρόσκληση προσκόμισης δικαιολογητικών,
• Tην υπ’ αριθ. πρωτ. 12903/21-02-2022 Πρόσκληση προσκόμισης δικαιολογητικών,
• Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης,
• Τα στοιχεία του φακέλου,

σας στέλνουμε το από 09/03/2022 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από (1) την 
εταιρεία με την επωνυμία «COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε», και (2) την εταιρεία με την επωνυμία 
«ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε», για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του υποέργου «Βελτίωση 
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- εκσυγχρονισμός - συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών δια βίου 
μάθησης και εκπαίδευσης στο Δήμο Ιλίου», το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», και εμπίπτει στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση 
Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης» του Ε.Π. «Αττική» - ΚΜ 146/20, και παρακαλούμε όπως 
αποφασίσετε σχετικά.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

«Βελτίωση - εκσυγχρονισμός - συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των 
υποδομών δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης στο Δήμο Ιλίου»

Στο Ίλιον την 09/03/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η επιτροπή 
διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 
αριθμόν 422/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλαν οι προσωρινοί μειοδότες στο πλαίσιο διενέργειας του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επαναδιακήρυξη με τίτλο: «Βελτίωση - 
εκσυγχρονισμός - συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών δια βίου 
μάθησης και εκπαίδευσης στο Δήμο Ιλίου» (Αριθμ. επαναδιακήρυξης 87258/29-11-2021) η 
οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 143797 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και 
αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 
21PROC009620548 2021-11-29.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής είναι παρόντες οι κάτωθι:

1) Τσίκκη Αικατερίνη-Μαρία, ΠΕ Πληροφορικής 

2) Κωνσταντινίδης Γεώργιος, ΠΕ Φυσικής Αγωγής 

3) Αρώνης Παναγιώτης, ΔΕ Διοικητικού

1. Με το από 08/02/2022 πρακτικό της, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της εταιρείας 
«COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινού αναδόχου για την ομάδα Α’ και την 
ανάδειξη της εταιρείας «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΕΤΕ» ως προσωρινού αναδόχου για την ομάδα Ε’. Με την υπ΄ αριθ. 
049/2022 (αρ. πρωτ. 12784/21-02-2022) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 
ανωτέρω πρακτικό της Επιτροπής.

2. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλησαν στις 21/2/2022 στους ανωτέρω προσωρινούς 
αναδόχους μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ηλεκτρονικές προσκλήσεις με τις οποίες κλήθηκαν να υποβάλουν εντός 
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτούς, τα αποδεικτικά 
έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που 
περιγράφονται στην παράγραφο 3.2 της εν λόγω επαναδιακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη 
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.9.2 της επαναδιακήρυξης, καθώς και για 
την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής. 

Σύμφωνα με τη παράγραφο 3.2 της επαναδιακήρυξης, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών 
της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από τον προσωρινό ανάδοχο σε μορφή ηλεκτρονικών 
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αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της 
επαναδιακήρυξης και εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το 
αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην 
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, με παραλήπτη την Επιτροπή 
Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη 
μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως 
παραγράφου 2.4.2.5 της επαναδιακήρυξης.

Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 
υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή. 

3. Οι ανωτέρω προσκλήσεις, όπως φαίνεται στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, κοινοποιήθηκαν στους 
προσωρινούς αναδόχους την 21/02/2022.
Ο προσωρινός ανάδοχος «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΕΤΕ» υπέβαλλε ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ την 22/02/2022 τον 
φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
Ο προσωρινός ανάδοχος «COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπέβαλλε ηλεκτρονικά 
μέσω ΕΣΗΔΗΣ την 25/02/2022 το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
Συνεπώς, οι καταθέσεις τους ήταν εμπρόθεσμες.

4. Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, που υποβλήθηκαν 
ηλεκτρονικά μέσω της «Επικοινωνίας». Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν είναι τα ακόλουθα:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Υποβληθέντα Δικαιολογητικά 

ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ Η’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ 
ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΩΝ Η’ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1 COSMOS BUSINESS 
SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ 
ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

- ΓΕΜΗ ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙ 
ΜΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ 
ΟΙ ΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 
2.2.3.4

- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ 
ΤΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΩΝ 2018-2019-2020

Πιστοποιητικά ISO

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΤΑ 
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ 
ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ Η’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ 
ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΩΝ Η’ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2ΠΙΣΤ
Ο

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΒΕΕΤΕ

- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ 
ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

- ΓΕΜΗ ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙ 
ΜΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ 
ΟΙ ΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 
2.2.3.4

- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ 
ΤΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 
ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΩΝ 2018-2019-2020

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΤΑ 
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΝΟΜΙΜΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ 
ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

5. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.9.2-Β.1 -- 
β)-(iii) , δ) και ε) και Β.6 της με αρ. επαναδιακήρυξης 87258/29-11-2021 ότι στα αποδεικτικά έγγραφα 
πρέπει να υπάρχουν υπεύθυνες δηλώσεις, όπου θα αναφέρεται α) ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, β) ότι δεν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού, γ) περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού και δ) ότι 
τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους, διαπιστώθηκε ότι ο υποψήφιος ανάδοχος «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΕΤΕ» στις υπεύθυνες δηλώσεις 
που κατέθεσε η ψηφιακή υπογραφή ήταν ανενεργή και δεν μπορούσε να γίνει έλεγχος εγκυρότητας.   
Η επιτροπή αξιολόγησης έκρινε ότι δύναται οι υπεύθυνες δηλώσεις να διορθωθούν σύμφωνα με το 
άρθρο 103 του ν.4412/2016 και ζήτησε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στις 04/03/2022 να στείλει τις 
υπεύθυνες δηλώσεις με έγκυρη ψηφιακή υπογραφή.

Ο υποψήφιος ανάδοχος «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΕΤΕ» κατέθεσε τις ως άνω δηλώσεις μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στις 04/03/2022.

6. Ο προσωρινός ανάδοχος «COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατέθεσε στο πρωτόκολλο 
του Δήμου, λαμβάνοντας τον υπ’ αριθ. 14680/28-02-2022 αριθμό πρωτοκόλλου, φάκελο 
δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στο παραπάνω άρθρο της επαναδιακήρυξης, ο οποίος 
παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας. Συνεπώς, η κατάθεση 
του φυσικού φακέλου είναι εμπρόθεσμη.

Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΕΤΕ» κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, 
λαμβάνοντας τον υπ’ αριθ. 13513/23-02-2022 αριθμό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως 
προβλέπεται στο παραπάνω άρθρο της επαναδιακήρυξης, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην 
Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας. Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι 
εμπρόθεσμη.

Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση των φακέλων και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Υποβληθέντα Δικαιολογητικά 

ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ 

- ΓΕΜΗ ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ 
ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 COSMOS BUSINESS 
SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 27001:2013

ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΓΕΜΗ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΜΗ ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001:2015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩ0 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟ

2 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΒΕΕΤΕ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ 
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ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ 
ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ Η’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ 
ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΩΝ Η’ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ 
ΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2.2.3.4

- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΩΝ 2018-2019-2020

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΤΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΤΟΥΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

7. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε 
έντυπη μορφή είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 3.2 της επαναδιακήρυξης. 

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. την υπ’ αριθ. 87258/29-11-2021 επαναδιακήρυξη του Δημάρχου
 
2. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
3. την υπ’ αριθ. 049/2022 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, με την οποία αναδείχτηκαν ως 
προσωρινοί ανάδοχοι οι οικονομικοί φορείς «COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
«ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΒΕΕΤΕ»
4. τις υπ’ αριθ. 12902/21-02-2022 και 12903/21-02-2022 προσκλήσεις προσκόμισης δικαιολογητικών
5. τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατέθεσαν οι προσωρινοί ανάδοχοι, μαζί με τα 
συμπληρωματικά τους έγγραφα

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:
Να  κατακυρωθεί η προμήθεια για την Ομάδα Α’ στον οικονομικό φορέα «COSMOS BUSINESS SYSTEMS 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η προμήθεια για την Ομάδα Ε’ στον οικονομικό φορέα «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
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ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΕΤΕ»  γιατί κατέθεσαν όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης
          Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  
            Αποφασίζει   Ομόφωνα

Α) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με τίτλο «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός - 
συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών δια βίου μάθησης και 
εκπαίδευσης στο Δήμο Ιλίου», ως εξής:

 Για την Ομάδα Α’ στον οικονομικό φορέα «COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 Για την Ομάδα Ε’ στον οικονομικό φορέα «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΕΤΕ» 

 γιατί κατέθεσαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών

 Στην παρούσα επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, η υπ’ αριθμ. 049/2022
 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα «Έγκριση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών 
συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς – Κήρυξη προσωρινού αναδόχου».

Η παρούσα να κοινοποιηθεί αμέσως, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου 
και αξιολόγησης των προσφορών, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία 
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και ιδίως, όσους 
αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72, με κάθε πρόσφορο τρόπο. (άρθρο 105 παρ. 
2 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. β' της παρ. 13 του άρθρου 43 του Ν. 
4605/2019). 
Η παρούσα απόφαση καθίσταται οριστική εφόσον κοινοποιηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, όπως 
ισχύει.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη
Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                       Τα Μέλη

https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-105-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-105-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
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                Αλεβίζου Α.,  Τσιμόγιαννης Α.,    
Μαρκόπουλος Φ., Βέργος Ι.,  

                    Φεγγερός Β., Μυγδάλη Σ.
          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                     

Συνημμένα: Η υπ΄ αριθμ. ΑΟΕ 049/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        5η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 
ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 17.02.2022

    (Αριθμ. πρωτ.: 12784/21.02.2022)
Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 17η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη   

και ώρα 10:30 π.μ ύστερα από την υπ. αριθμ. 10959/11.02.2022 πρόσκληση του Δημάρχου ως 
Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της 
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Οικονομικής  Επιτροπής στις 11.02.2022 και πραγματοποιήθηκε  με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα α) με το 
άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το 
άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019,  
β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ  
75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1),  γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. 
(Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης 
του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και δ) την  εγκύκλιο 
με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των 
Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».
              Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                      Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

7. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ      Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.
8. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.        Μέλος της Ο.Ε.
9. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.  «      «
10. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.   «      «
11. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ      Αν. Μέλος της Ο.Ε
12. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δ.Σ    «      «

ΑΠΟΝΤΕΣ   
3. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        Μέλος της Ο.Ε.
4. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                         «      «
5. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.   «      «
6. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.   «      «

                                                           ΑΠΟΦΑΣΗ –049–
        Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το    
9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του 
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του 
υποέργου «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός - συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των 
υποδομών δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης στο Δήμο Ιλίου», το οποίο είναι ενταγμένο στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και εμπίπτει στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη – 
Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης» του Ε.Π. «Αττική».

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 10771/11.02.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι: 
       «Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

• Το άρθρο 72  και το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει,
• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, 
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• Τη με αριθμό 087/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με αριθμ. πρωτ. 17166/10-03-2021, 
περί Τροποποίηση της με αριθμό 015/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής,

• Τη με αριθμό 422/2021 Απόφασή Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές, καθορίστηκαν οι όροι της Επαναδιακήρυξης, o τρόπος εκτέλεσης και 
συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών 
καθώς και Επιτροπής Παραλαβής,

• Τους όρους της  με αριθμό πρωτ. 87258/29-11-2021 Επαναδιακήρυξης, 
• Τη με αριθμό 450/2021 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής και την σχετική Ανακοίνωση του 

Δημάρχου Ιλίου, που αφορούν στην Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, λόγω τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας  του 
υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ, 

• Τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου,
Σας στέλνουμε το από 01/02/2022 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης, αξιολόγησης δικαιολογητικών 
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και το από 
08/02/2022 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινών μειοδοτών, που 
αφορούν στην επιλογή αναδόχου υλοποίησης του υποέργου «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός - 
συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών δια βίου μάθησης και 
εκπαίδευσης στο Δήμο Ιλίου», το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 
2014-2020», και εμπίπτει στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων 
Υποδομών Εκπαίδευσης» του Ε.Π. «Αττική», και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Α.ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ

«Βελτίωση - εκσυγχρονισμός - συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των 
υποδομών δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης στο Δήμο Ιλίου»

Στο Ίλιον σήμερα την 24/12/2021, ημέρα Παρασκευή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή 
διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων προμηθειών για τον διαγωνισμό με τίτλο: «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός - 
συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών δια βίου μάθησης και 
εκπαίδευσης στο Δήμο Ιλίου» βάσει του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 422/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να 
προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο 
διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επαναδιακήρυξη με τίτλο: «Βελτίωση - 
εκσυγχρονισμός - συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών δια βίου 
μάθησης και εκπαίδευσης στο Δήμο Ιλίου» (Αριθμ. επαναδιακήρυξης 87258/29-11-2021) η 
οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 143797 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και 
αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 
21PROC009620548 2021-11-29.
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Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1) Τσίκκη Αικατερίνη-Μαρία, ΠΕ Πληροφορικής 

2) Κωνσταντινίδης Γεώργιος, ΠΕ Φυσικής Αγωγής 

3) Αρώνης Παναγιώτης, ΔΕ Διοικητικού

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με την επαναδιακήρυξη η 
14/12/2021 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 24/12/2021 και ώρα 
10:00 π.μ. σύμφωνα με την 450/2021 Απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής περί μετάθεσης της 
ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού και την με αριθμ. πρωτ. 91921/14-12-
2021 σχετική Ανακοίνωση του Δημάρχου Ιλίου.

1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε 
στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 
επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 143797 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν 
χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα 
στο διαγωνισμό προσφορές.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 
περιεχόμενό των προσφορών.

2. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την 
αποσφράγιση των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα 
διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να 
αποσφραγισθούν οι προσφορές. 

3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα 
αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» και 
«Οικονομικές προσφορές» με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. 

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς «COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ» και  «Π ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατέθεσαν προσφορά για την Α’ Ομάδα και ο υποψήφιος οικονομικός φορές 
«ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΒΕΕΤΕ» κατέθεσε προσφορά για την Ε’ Ομάδα.

Για τις ομάδες Β’, Γ’ και Δ’ δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.

4. Μετά την αποσφράγιση των ανωτέρω φακέλων, η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασε την προσκόμιση 
της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 και διαπίστωσε ότι όλοι οι 
συμμετέχοντες υπέβαλαν εγγύηση συμμετοχής, είτε ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε έντυπη εγγύηση συμμετοχής προσκομίζοντας το πρωτότυπό 
της, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του διαγωνισμού, κατά το άρθρο 2.2.2 της 
επαναδιακήρυξης.
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5. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού επικοινώνησε ηλεκτρονικά με τους φορείς που φέρονται να 
έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, που κατέθεσαν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες και διαπίστωσε 
την εγκυρότητά τους.

6. Συγκεκριμένα στο διαγωνισμό υποβλήθηκαν οι κάτωθι προσφορές, όπως εμφανίζονται στο 
σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ:

Α/Α 
  

Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία 

υποβολής 
προσφοράς

Ώρα

υποβολής 
προσφοράς

1 COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

14/12/2021 13:17:43

2 ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ 14/12/2021 13:09:59

3 Π ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

14/12/2021 14:27:19

4 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΒΕΕΤΕ

14/12/2021 10:32:17

13. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι 
προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς αριθμούς 
συστήματος:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός συστήματος

1 COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

252682

2 ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ 253355

3 Π ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

252931

4 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΕΤΕ

252980
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8. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 της επαναδιακήρυξης, έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η 
Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα 
οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά 
ενδεικτικά είναι:

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται 
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, 

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή 
προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο. 

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της επαναδιακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν στο 
πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι οποίοι 
παραδόθηκαν ενσφράγιστοι στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας: 

Α/Α Υποψήφιος Προμηθευτής Αριθμός πρωτοκόλλου 
έντυπης προσφοράς

1 COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

92302/15-12-2021

2 ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ 92378/15-12-2021

3 Π ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

92549/16-12-2021

4 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 92643/16-12-2021
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΕΤΕ

Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε εμπροθέσμως και νομοτύπως από τους 
συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επαναδιακήρυξη. 

9. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχαν υποβάλει οι συμμετέχοντες. Οι 
διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής:

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α/Α Ονοματεπώνυμο Υποβληθέντα 
Δικαιολογητικά 

ΕΕΕΣ - Κατατέθηκε 
πλήρως και ορθά 
συμπληρωμένο 
ψηφιακά 
υπογεγραμμένο pdf

Εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχής

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΓΕΜΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

1 COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πιστοποιητικό ISO

ΕΕΕΣ - Κατατέθηκε 
πλήρως και ορθά 
συμπληρωμένο 
ψηφιακά 
υπογεγραμμένο pdf

Εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχής

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

2 ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
ΕΓΓΡΑΦΑ 



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62319091227962d6306046f4 στις 16/03/22 12:59
17

(Καταστατικό, ΓΕΜΗ)

ΕΕΕΣ - Κατατέθηκε 
πλήρως και ορθά 
συμπληρωμένο 
ψηφιακά 
υπογεγραμμένο pdf

Εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχής

Πιστοποιητικό από 
Εμπορικό & 
Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Αθηνών

Ισολογισμούς ετών 
2018,2019,2020

3 Π ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πιστοποιητικό ISO

ΕΕΕΣ - Κατατέθηκε 
πλήρως και ορθά 
συμπληρωμένο 
ψηφιακά 
υπογεγραμμένο pdf

4 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΕΤΕ

Εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχής

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Η επιτροπή διαπίστωσε μια ασυμφωνία ως προς το είδος με α/α 8, δεν αναφέρεται στα τεχνικά 
φυλλάδια ότι το είδος διαθέτει Συνδέσεις SD Card, όπως απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές. Η 
επιτροπή ζήτησε διευκρινίσεις την 14/01/2022, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ως προς την 
αναφερόμενη ασυμφωνία και ο υποψήφιος ανάδοχος κατέθεσε επιστολή διευκρινήσεων την 
19/01/2022 μαζί με δήλωση του κατασκευαστή και δήλωση του εισαγωγέα του προϊόντος. Κατόπιν 
των ανωτέρω, η επιτροπή διαπίστωσε ότι τα προσφερόμενα είδη, συμφωνούν με τις τεχνικές 
προδιαγραφές.

ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ

Η επιτροπή διαπίστωσε τις ακόλουθες ασυμφωνίες:

• ως προς το είδος με α/α 2, δεν αναφέρεται στα τεχνικά φυλλάδια ότι η οθόνη παρέχει 
αντιθαμβωτική (anti-glare) προστασία
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• ως προς το είδος με α/α 4, 

o δεν αναφέρεται στα τεχνικά φυλλάδια ο μηνιαίος κύκλος αντιγράφων/εκτυπώσεων του 
πολυμηχανήματος. Κατά δήλωση του υποψήφιου προμηθευτή συμφωνεί με τις 
τεχνικές προδιαγραφές, ήτοι 13.000 φύλλα

o αναφέρεται στα τεχνικά φυλλάδια ότι δεν εφαρμόζεται (not applicable) το CE για το 
συγκεκριμένο μοντέλο

• ως προς το είδος με α/α 5, δεν αναφέρεται στα τεχνικά φυλλάδια η μέγιστη ανάλυση 

• ως προς το είδος με α/α 12, δεν αναφέρεται στα τεχνικά φυλλάδια ο συνιστώμενος μηνιαίος 
κύκλος εκτυπώσεων του πολυμηχανήματος. Κατά δήλωση του υποψήφιου προμηθευτή 
συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές, ήτοι 5.000 φύλλα

Η επιτροπή ζήτησε διευκρινίσεις την 14/01/2022, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ως προς τις 
αναφερόμενες ασυμφωνίες και ο υποψήφιος ανάδοχος κατέθεσε επιστολή διευκρινήσεων την 
18/01/2022 μαζί με:

• ως προς το είδος με α/α 2, δήλωση του κατασκευαστή ότι το είδος πληροί την τεχνική 
προδιαγραφή

• ως προς το είδος με α/α 4, δήλωση του επίσημου αντιπροσώπου ότι το είδος πληροί την 
αντίστοιχη προδιαγραφή και πιστοποιητικό CE για το είδος

• ως προς το είδος με α/α 5, δήλωση του επίσημου αντιπροσώπου ότι το είδος πληροί την 
αντίστοιχη προδιαγραφή 

• ως προς το είδος με α/α 12, δήλωση του επίσημου αντιπροσώπου ότι το είδος πληροί την 
αντίστοιχη προδιαγραφή

Κατόπιν των ανωτέρω, η επιτροπή διαπίστωσε ότι τα προσφερόμενα είδη, συμφωνούν με τις τεχνικές 
προδιαγραφές.

Π ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η επιτροπή διαπίστωσε τις ακόλουθες ασυμφωνίες:

• ως προς το είδος με α/α 2, δεν αναφέρεται στα τεχνικά φυλλάδια ότι η οθόνη παρέχει 
αντιθαμβωτική (anti-glare) προστασία και δεν έχει πιστοποίηση ENERGY STAR

• ως προς το είδος με α/α 6, δεν έχει κατατεθεί τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος και από το 
μοντέλο και με βάσει τις τεχνικές προδιαγραφές του δεν καλύπτει την απαίτηση 4:3

• ως προς το είδος με α/α 12, ο συνιστώμενος μηνιαίος κύκλος εκτυπώσεων του 
πολυμηχανήματος απαιτείται να είναι ≥ 5.000 φύλλα, και το μηχάνημα καλύπτει από 4.000 – 
10.000 φύλλα. Επιπλέον, δεν αναφέρεται στα τεχνικά φυλλάδια ότι το πολυμηχάνημα 
υποστηρίζει windows7.

Η επιτροπή ζήτησε διευκρινίσεις την 20/01/2022, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ως προς τις 
αναφερόμενες ασυμφωνίες και ο υποψήφιος ανάδοχος κατέθεσε επιστολή διευκρινήσεων την 
28/01/2022 μαζί με:
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• ως προς το είδος με α/α 2, κατατέθηκαν κάποιες τεχνικές προδιαγραφές από ιστοσελίδα 
αγνώστου προελεύσεως. Δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθεί αν είναι η επίσημη ιστοσελίδα του 
κατασκευαστή του είδους

• ως προς το είδος με α/α 6, δεν καλύπτεται η αναλογία 4:3 που απαιτείται από την 
επαναδιακήρυξη, αλλά η 16:9

• ως προς το είδος με α/α 12, το μηχάνημα καλύπτει από 4.000 – 10.000 φύλλα και δεν 
υποστηρίζει windows 7.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η επιστολή διευκρινήσεων υπεγράφη με ψηφιακή υπογραφή, η οποία είχε 
ληγμένο ψηφιακό πιστοποιητικό.

Κατόπιν των ανωτέρω ελλείψεων και καθώς η επιστολή δεν μπορεί να γίνει δεκτή με άκυρη ψηφιακή 
υπογραφή, προτείνεται η απόρριψη της συγκεκριμένης προσφοράς.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΕΤΕ

Κατά τον έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής και του 
περιεχομένου της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα “ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΕΤΕ” η Επιτροπή 
διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά που κατέθεσε ο οικονομικός φορέας είναι 
πλήρη, σωστά και σύμφωνα με τους όρους της επαναδιακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού.

10. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους, που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της 
υπηρεσίας, μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που 
υποβλήθηκαν, ανά φύλλο.

11. Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

1. την υπ’ αριθ. 87258/29-11-2021 επαναδιακήρυξη του Δημάρχου 

2. την με αριθμό 422/86105/24-11-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

3. Τη με αριθμό 450/2021 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής και την σχετική Ανακοίνωση του 
Δημάρχου Ιλίου

4. τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

5. τις υποβληθείσες προσφορές 

προτείνει:

A.

Για την ομάδα Α’

1. Την απόρριψη της προσφοράς που υπέβαλε ο υποψήφιος οικονομικός φορέας 
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a) Π ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο παρόν πρακτικό

2. Την αποδοχή των προσφορών που υπέβαλαν οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς:

a) COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

b) ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ

 καθώς είναι σύμφωνες με τους όρους της επαναδιακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως 
προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν πρακτικό.

Για την ομάδα Ε’

Την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλε ο υποψήφιος οικονομικός φορέας «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΕΤΕ», 
καθώς είναι σύμφωνη με τους όρους της επαναδιακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως 
προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν πρακτικό.

B. Την κήρυξη του διαγωνισμού για τις ομάδες Β’, Γ’, Δ’ ως άγονου, λόγω μη κατάθεσης 
προσφορών. 

   Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 
καθαρόγραψε και το υπέγραψε ψηφιακά.

Β. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

«Βελτίωση - εκσυγχρονισμός - συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των 
υποδομών δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης στο Δήμο Ιλίου»

Στο Ίλιον σήμερα την 08/02/2022, ημέρα Τρίτη συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή διενέργειας 
διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 
προμηθειών για τον διαγωνισμό με τίτλο: «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός - συμπλήρωση του 
εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης στο Δήμο 
Ιλίου» βάσει του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 
422/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επαναδιακήρυξη με τίτλο: «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός - 
συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών δια βίου μάθησης και 
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εκπαίδευσης στο Δήμο Ιλίου» (Αριθμ. επαναδιακήρυξης 87258/29-11-2021) η οποία έλαβε τον 
υπ΄ αριθ. 143797 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC009620548 2021-11-29

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1) Τσίκκη Αικατερίνη-Μαρία, ΠΕ Πληροφορικής 

2) Κωνσταντινίδης Γεώργιος, ΠΕ Φυσικής Αγωγής 

3) Αρώνης Παναγιώτης, ΔΕ Διοικητικού

1. Την  24/12/2021 η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φάκελου 
«Δικαιολογητικά διαγωνισμού – Τεχνική προσφορά» και του φακέλου «Οικονομική προσφορά» των 
διαγωνιζομένων, στον έλεγχο κατάθεσης των απαιτούμενων εγγυήσεων συμμετοχής, στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών τους. Στη συνέχεια 
καταχώρισε όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα από αυτούς δικαιολογητικά και 
τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών στο από 01/02/2022 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης 
τεχνικών προσφορών.

2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν 
αποδεκτά

3. Οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, κατά σειρά 
μειοδοσίας:

Περιγραφή Προμηθευτής
Αριθμός τιμής 
προσφοράς

Τιμή προσφοράς 
για διαγωνισμό 
(EUR)

Χρόνος τιμής 
προσφοράς

Α ΟΜΑΔΑ

COSMOS BUSINESS SYSTEMS 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 252682 49.031

14/12/2021 
13:18

Α ΟΜΑΔΑ
ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ 253355 49.800

14/12/2021 
13:10

Ε ΟΜΑΔΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΕΤΕ 252980 4.402

14/12/2021 
10:33

Κατά τον έλεγχο όλων των οικονομικών προσφορών διαπιστώθηκε σφάλμα στην οικονομική 
προσφορά της «COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως προς το είδος με α/α 4. Είχαν αποτυπωθεί 
ορθά η ποσότητα των προσφερόμενων τεμαχίων, η τιμή μονάδας, άλλα η συνολική προσφερόμενη 
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τιμή χωρίς Φ.Π.Α. ήταν λάθος υπολογισμένη, το οποίο επηρέαζε και την συνολική οικονομική 
προσφορά.

Η επιτροπή αξιολόγησης έκρινε το ως άνω λάθος ως πρόδηλο τυπικό σφάλμα,  σύμφωνα με το άρθρο 
102 του ν. 4412/2016 και κατόπιν αυτού ζητήθηκε στις 02/02/2022 μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ να αποσταλεί διορθωμένη η οικονομική προσφορά του ως άνω οικονομικού 
φορέα.

Ο ανωτέρω οικονομικός φορέας έστειλε διορθωμένη την προσφορά μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στις 07/02/2022.

Ο ανάδοχος έστειλε διορθωμένη την προσφορά στις 07/02/2022.

Ο πίνακας διαμορφώνεται ως εξής:

Περιγραφή Προμηθευτής
Αριθμός τιμής 
προσφοράς

Τιμή προσφοράς 
για διαγωνισμό 
(EUR)

Α ΟΜΑΔΑ

COSMOS BUSINESS SYSTEMS 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 252682 48.503 

Α ΟΜΑΔΑ
ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΕΠΕ 253355 49.800

Ε ΟΜΑΔΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΒΕΕΤΕ 252980 4.402

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, η κατάταξη των προσφορών με κριτήριο την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής είναι η εξής:

Α/Α ΟΜΑΔΑ Ονοματεπώνυμο Ποσό οικονομικής 
προσφοράς

1 Α COSMOS BUSINESS SYSTEMS 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 48.503

2 Α ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΕΠΕ 49.800

3 Ε ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΕΤΕ 4.402

Συνεπώς, η χαμηλότερη οικονομική προσφορά για την Ομάδα Α είναι της εταιρείας «COSMOS BUSINESS 
SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία ανέρχεται στο ποσό των 48.503 € (χωρίς ΦΠΑ).
Η χαμηλότερη οικονομική προσφορά για την Ομάδα Ε είναι της εταιρείας «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΕΤΕ», η οποία 
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ανέρχεται στο ποσό των 4.402 € (χωρίς ΦΠΑ).
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 87258/29-11-2021 επαναδιακήρυξη του Δημάρχου 

2. την με αριθμό 422/86105/24-11-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

3. Τη με αριθμό 450/2021 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής και την σχετική Ανακοίνωση του 
Δημάρχου Ιλίου

4. τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

5. τις υποβληθείσες προσφορές

6. το από 01/02/2022 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και 
τεχνικών προσφορών
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:
Την ανάδειξη του «COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινού αναδόχου 
της Ομάδας Α’ γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της επαναδιακήρυξης με 
αριθμ. πρωτ. 87258/29-11-2021 και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Την ανάδειξη του «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΕΤΕ» ως προσωρινού αναδόχου της Ομάδας Ε’ γιατί η προσφορά του είναι 
πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της επαναδιακήρυξης με αριθμ. πρωτ. 87258/29-11-2021  και τις 
τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται ψηφιακά.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης
     
Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τα Υπηρεσιακά Σημειώματα:
Α) Το υπ’ αριθμ. ΥΣ 16/17-02-2022 του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας & Δια 
Βίου Μάθησης, που έχει ως κατωτέρω:
«Σε ότι αφορά το 9ο θέμα της με αρ. πρωτ. 10959/11-2-2022 πρόσκλησης των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής σε συνεδρίαση, σας ενημερώνουμε ότι όπως προκύπτει από το από 1/2/2022 
πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για τη «Βελτίωση – 
εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών δια βίου μάθησης 
και εκπαίδευσης στο Δήμο Ιλίου» για την ομάδα B΄ που αφορούν το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού 
Νέας Γενιάς Παιδείας και Δια βίου μάθησης, δεν κατατέθηκε καμία προσφορά. Δεδομένου ότι οι 
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ανάγκες της υπηρεσίας μας είναι υπαρκτές , κρίνεται σκόπιμο να αποφασιστούν περαιτέρω ενέργειες 
διαδικασιών για απευθείας ανάθεση.» και 
Β) Το υπ’ αριθμ. 11897/16-02-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτισμού, που έχει ως κατωτέρω:
«Σε ότι αφορά το 9ο θέμα της με αρ. πρωτ. 10959/11-2-2022 πρόσκλησης των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής σε συνεδρίαση, σας ενημερώνουμε ότι όπως προκύπτει από το από 8/2/2022 πρακτικό 
αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για τη «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός – 
συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών δια βίου μάθησης και
εκπαίδευσης στο Δήμο Ιλίου» για τις ομάδες Γ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ και Δ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ που αφορούν την Διεύθυνση Πολιτισμού, δεν κατατέθηκε καμία προσφορά. Δεδομένου ότι 
τόσο οι ανάγκες της υπηρεσίας μας όσο και οι τεχνικές προδιαγραφές, το κόστος και οι ποσότητες για τις 
ομάδες αυτές είχαν καθοριστεί προ διετίας και πλέον απαιτείται η επικαιροποίησή τους, κρίνεται σκόπιμο 
να μην αποφασιστούν περαιτέρω ενέργειες διαδικασιών για απευθείας ανάθεση.» και μετά από διαλογική 
συζήτηση,
                            Αποφασίζει  Ομόφωνα
Α) Την έγκριση των πρακτικών ηλεκτρονικής αποσφράγισης αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής 
των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για 
την «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός - συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών δια 
βίου μάθησης και εκπαίδευσης στο Δήμο Ιλίου»
Β) Κηρύσσει προσωρινούς ανάδοχους της «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός - συμπλήρωση του 
εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης στο Δήμο Ιλίου», ως 
εξής:

 Για την ομάδα A’ την εταιρεία «COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθώς η 
προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της επαναδιακήρυξης με αριθμ. πρωτ. 
87258/29-11-2021 και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

 Για την ομάδα Ε΄ την εταιρεία «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΕΤΕ» καθώς γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, 
σύμφωνη με τους όρους της επαναδιακήρυξης με αριθμ. πρωτ. 87258/29-11-2021  και τις 
τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής

Γ) Για την Ομάδα Β’ για την οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά και κηρύχτηκε άγονος ο 
διαγωνισμός, να γίνει εκ νέου αναζήτηση προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
Δ) Για τις Ομάδες Γ’ και Δ’  για τις οποίες δεν κατατέθηκε καμία προσφορά και κηρύχτηκε άγονος ο 
διαγωνισμός, να μην γίνει εκ νέου αναζήτηση προσφορών για τους λόγους που αναφέρονται στο 
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υπ΄αριθμ. 11897/18-02-2022 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτισμού

Ο προσωρινός ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  που ορίζονται στην 
υπ΄αριθμ. 87258/29-11-2021 επαναδιακήρυξη δημάρχου προκειμένου να ασκηθεί ο από το νόμο 
προβλεπόμενος έλεγχος.

Η παρούσα δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης 
(αρθ. 100 παρ. 2γ Ν. 4412/16, όπως τροποπ. με το αρθ. 40 Ν. 4782/21).

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη
Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                      Τα Μέλη

                      Αλεβίζου Α.,  Μαρκόπουλος Φ.,              
Βέργος Ι., Μυγδάλη Σ., Γαλούνης Δ.,

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                     Δρακόπουλος Ν.
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