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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                      17η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 
ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 12.04.2022

      
Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 12η Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 

09:30 π.μ ύστερα από την υπ. αριθμ. 26495/08.04.2022 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 08.04.2022 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. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                            Αν. Μέλος της Ο.Ε
5. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δ.Σ.              «      «

ΑΠΟΝΤΕΣ   
1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                 Μέλος της Ο.Ε.
2. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.  «      «
3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.   «      «
4. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.  «      «
5. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.   «      «

        ΑΠΟΦΑΣΗ –119–
          Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια εργαλείων και 
αναλώσιμων ειδών για την κάλυψη αναγκών των συνεργείων του Δήμου».

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 25414/06.04.2022 σχετικό έγγραφο της 
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Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι:
«Σας στέλνουμε τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

που αφορούν α) την αποσφράγιση του διαγωνισμού, την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και των τεχνικών προσφορών και β) την αξιολόγηση οικονομικών προσφορών, για την «προμήθεια 
εργαλείων και αναλώσιμων ειδών για την κάλυψη αναγκών των συνεργείων του Δήμου », 
καθώς και το φάκελο της ανωτέρω προμήθειας, και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν.

Α. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOY ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στο Ίλιον, σήμερα 16-03-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο τρίτο όροφο του Δημαρχείου 
Ιλίου, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. Αριθ. 45/2022 (ΑΔΑ: 601ΣΩΕΒ-79Β) 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που 
υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 155929 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 12762/21-02-2022 
διακήρυξης, για την «Προμήθεια εργαλείων και αναλώσιμων ειδών για την κάλυψη αναγκών 
των συνεργείων του Δήμου»

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

1. Τσαντήλας Ηλίας, Τακτικό μέλος 
2. Χρυσούλα Αλειφέρη, Τακτικό μέλος
3. Χαρίκλεια Ζήση, Τακτικό μέλος

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 12762//2022 διακήρυξη της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, για την «Προμήθεια εργαλείων και αναλώσιμων ειδών για την κάλυψη αναγκών 
των συνεργείων του Δήμου» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί 
τα εξής :
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και είχε 
λάβει ως αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 155929. Η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 10/03/2022 και ώρα 
15:00:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 16/03/2022 και 
ώρα 10:00:00
Η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα 
διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό 155929 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το 
σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι παρακάτω προσφορές:  

Προμηθευτής Ημ/νία & ώρα Υποβολής 
προσφοράς

ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8034&tradingPartnerId=24390&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=fT6jAOwYBubq-v9cgGA8Sw..
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Ε

04/03/2022 09:57:22

Β ΚΑΤΣΙΜΗΤΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 09/03/2022 14:25:12

Χ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ 09/03/2022 16:04:35

ΜΠΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10/03/2022 07:45:35

ΔΗΜ- ΠΑΡ Ε.Π.Ε 10/03/2022 13:21:57

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια  τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους 
κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του 
συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 
προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι 
προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» και «Οικονομικές Προσφορές» σύμφωνα με τη διακήρυξη του 
διαγωνισμού, άρθρο 15. 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν 
λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους κωδικούς α/α συστήματος :

Προμηθευτής Α/Α  προσφοράς 
συστήματος

ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Ε

269823

Β ΚΑΤΣΙΜΗΤΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 271118

Χ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε 271401

ΜΠΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 271449

ΔΗΜ -ΠΑΡ Ε.Π.Ε 271340

Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Ε» 
Μοναστηρίου 212, 546 28 Θεσσαλονίκη, info@impexsa.gr υπέβαλε εμπρόθεσμα εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς του, σφραγισμένο φάκελο που 
περιείχε σε έντυπη μορφή τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς, τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με την παρ. 1 του Ν.4250/2014.
(Ο ανωτέρω φάκελος που φέρει τον αρ. πρ. 16990/8-3-2022 αριθμείται από την επιτροπή με τον 
αριθμό 1 και μονογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής).

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8034&tradingPartnerId=24390&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=fT6jAOwYBubq-v9cgGA8Sw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8034&tradingPartnerId=24390&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=fT6jAOwYBubq-v9cgGA8Sw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8034&tradingPartnerId=24390&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=fT6jAOwYBubq-v9cgGA8Sw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19190&tradingPartnerId=29042&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=ZDNzYo3ImvignbNklqiAUA..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=552788&tradingPartnerId=463634&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=Fd5C2pvx4orKrm5pnsDd5A..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=1002906&tradingPartnerId=856688&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=TmToioFUoMaNQFpSWeFppg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=36479&tradingPartnerId=52987&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=RCiUmSIrHzS8YeuQ_gUybQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21W5VzhuV2AELIb8LG5xQeWw%7D&bid_number=%7B%21%21NHTRppxyDlT-CGOhcRViHQ%7D&_ti=1666613429&oapc=7&oas=5wdRHVcQXD5vDryt1hGF1g..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19190&tradingPartnerId=29042&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=ZDNzYo3ImvignbNklqiAUA..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21W5VzhuV2AELIb8LG5xQeWw%7D&bid_number=%7B%21%21g4Ka2mpL43gojVlzPyuuIw%7D&_ti=1666613429&oapc=7&oas=2k47UX_0PNxrtGh4YIe7Tg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=552788&tradingPartnerId=463634&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=Fd5C2pvx4orKrm5pnsDd5A..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21W5VzhuV2AELIb8LG5xQeWw%7D&bid_number=%7B%21%21tWZQRuW-X9U-nd8-olRU7A%7D&_ti=1666613429&oapc=7&oas=b4HEwt_UiHeS43TKFeK43A..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=1002906&tradingPartnerId=856688&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=TmToioFUoMaNQFpSWeFppg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21W5VzhuV2AELIb8LG5xQeWw%7D&bid_number=%7B%21%21Di1pQ.aQ3FXYAvtGQ.wC6Q%7D&_ti=1666613429&oapc=7&oas=IZeVXkYzzRIxx4XvveqXUw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=36479&tradingPartnerId=52987&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=RCiUmSIrHzS8YeuQ_gUybQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21W5VzhuV2AELIb8LG5xQeWw%7D&bid_number=%7B%21%21xY2VVgXwTWYjz2jHsll7SA%7D&_ti=1666613429&oapc=7&oas=g_JT3dNk9lAReWsWfSaWHw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8034&tradingPartnerId=24390&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=fT6jAOwYBubq-v9cgGA8Sw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8034&tradingPartnerId=24390&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=fT6jAOwYBubq-v9cgGA8Sw..
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Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία “Χ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε,” Αθηνάς 31, 10554 Αθήνα,  
xdiamantis.kif@gmail.com υπέβαλε εμπρόθεσμα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς του, σφραγισμένο φάκελο που περιείχε σε έντυπη μορφή τα 
στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 
σύμφωνα με την παρ. 1 του Ν.4250/2014.
(Ο ανωτέρω φάκελος που φέρει τον αρ. πρ. 17921/10-3-2022 αριθμείται από την επιτροπή με τον 
αριθμό 2 και μονογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής).

Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία “ΜΠΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,”,Πλατεία Γενοκτονίας (θέση 
Γκοριτσα), Ασπρόπυργος, 19300,  υπέβαλε εμπρόθεσμα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς του, σφραγισμένο φάκελο που περιείχε σε έντυπη μορφή τα 
στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 
σύμφωνα με την παρ. 1 του Ν.4250/2014.
(Ο ανωτέρω φάκελος που φέρει τον αρ. πρ. 17942/10-3-2022 αριθμείται από την επιτροπή με τον 
αριθμό 3 και μονογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής).

Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΔΗΜ -ΠΑΡ Ε.Π.Ε», Τερψιχόρης 20, Π. Φάληρο,  
dimparepe@gmail.com υπέβαλε εμπρόθεσμα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή της προσφοράς του, σφραγισμένο φάκελο που περιείχε σε έντυπη μορφή τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής προσφοράς, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με 
την παρ. 1 του Ν.4250/2014.
(Ο ανωτέρω φάκελος που φέρει τον αρ. πρ. 18423/11-3-2022 αριθμείται από την επιτροπή με τον 
αριθμό 4 και μονογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής).

Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία “Β ΚΑΤΣΙΜΗΤΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε”, Πλατεία Αγ. Θεοδώρων 6, 
10561 Αθήνα,  υπέβαλε εμπρόθεσμα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή της προσφοράς του, σφραγισμένο φάκελο που περιείχε σε έντυπη μορφή τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής προσφοράς, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με 
την παρ. 1 του Ν.4250/2014.
(Ο ανωτέρω φάκελος που φέρει τον αρ. πρ. 18749/14-3-2022 αριθμείται από την επιτροπή με τον 
αριθμό 5 και μονογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής).

Κατόπιν των παραπάνω, η επιτροπή έχοντας υπόψη : 

α) την υπ’ αρ. 12762/21-02-2022 (22PROC010086780 2022-02-21) διακήρυξη του κ. Δημάρχου, η 
οποία δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου 
www.ilion.gr και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 
β) τη σχετική με κωδικό Π187/2021 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) τα λοιπά στοιχεία του φακέλου της παρούσας προμήθειας,

εξέτασε τα δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικές προσφορές των υποψηφίων οικονομικών φορέων 
και κατέγραψε τα εξής:

1. «ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Ε»

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=552788&tradingPartnerId=463634&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=Fd5C2pvx4orKrm5pnsDd5A..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=1002906&tradingPartnerId=856688&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=TmToioFUoMaNQFpSWeFppg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=36479&tradingPartnerId=52987&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=RCiUmSIrHzS8YeuQ_gUybQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19190&tradingPartnerId=29042&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=ZDNzYo3ImvignbNklqiAUA..
http://www.ilion.gr/
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8034&tradingPartnerId=24390&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=fT6jAOwYBubq-v9cgGA8Sw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8034&tradingPartnerId=24390&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=fT6jAOwYBubq-v9cgGA8Sw..
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Δικαιολογητικά συμμετοχής /
Τεχν. Προσφορά Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(Ε.Ε.Ε.Σ.) Άρθρο 8 παράγρ. Α1.1 υπεβλήθη

Εγγύηση  συμμετοχής Άρθρο 8 παράγρ. Α1.2 υπεβλήθη
Υπεύθυνη δήλωση Άρθρο 8 παράγρ. Α1.1 υπεβλήθη
Απαιτήσεις από τον υποψήφιο προμηθευτή

ΟΜΑΔΕΣ: 2η, 3η, 10η ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ υπεβλήθη

2. “Χ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε”

Δικαιολογητικά συμμετοχής /
Τεχν. Προσφορά Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(Ε.Ε.Ε.Σ.) Άρθρο 8 παράγρ. Α1.1 υπεβλήθη

Εγγύηση  συμμετοχής Άρθρο 8 παράγρ. Α1.2 υπεβλήθη
Υπεύθυνη δήλωση Άρθρο 8 παράγρ. Α1.1 υπεβλήθη
Απαιτήσεις από τον υποψήφιο προμηθευτή

ΟΜΑΔΕΣ: 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 7η ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ υπεβλήθη

3.“ΜΠΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ”

Δικαιολογητικά συμμετοχής /
Τεχν. Προσφορά Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(Ε.Ε.Ε.Σ.) Άρθρο 8 παράγρ. Α1.1 υπεβλήθη

Εγγύηση  συμμετοχής Άρθρο 8 παράγρ. Α1.2 υπεβλήθη
Υπεύθυνη δήλωση Άρθρο 8 παράγρ. Α1.1 υπεβλήθη
Απαιτήσεις από τον υποψήφιο προμηθευτή

ΟΜΑΔΕΣ: 3η, 7η ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ υπεβλήθη

4. «ΔΗΜ -ΠΑΡ Ε.Π.Ε»

Δικαιολογητικά συμμετοχής /
Τεχν. Προσφορά Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=552788&tradingPartnerId=463634&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=Fd5C2pvx4orKrm5pnsDd5A..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=1002906&tradingPartnerId=856688&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=TmToioFUoMaNQFpSWeFppg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=36479&tradingPartnerId=52987&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=RCiUmSIrHzS8YeuQ_gUybQ..


Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 625545149723a332fc880cc7 στις 12/04/22 14:15
6

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(Ε.Ε.Ε.Σ.) Άρθρο 8 παράγρ. Α1.1 υπεβλήθη

Εγγύηση  συμμετοχής Άρθρο 8 παράγρ. Α1.2 υπεβλήθη
Υπεύθυνη δήλωση Άρθρο 8 παράγρ. Α1.1 υπεβλήθη
Απαιτήσεις από τον υποψήφιο προμηθευτή

ΟΜΑΔΕΣ: 1η, 4η ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ υπεβλήθη

5.“Β ΚΑΤΣΙΜΗΤΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε”

Δικαιολογητικά συμμετοχής /
Τεχν. Προσφορά Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(Ε.Ε.Ε.Σ.) Άρθρο 8 παράγρ. Α1.1 υπεβλήθη

Εγγύηση  συμμετοχής Άρθρο 8 παράγρ. Α1.2 υπεβλήθη
Υπεύθυνη δήλωση Άρθρο 8 παράγρ. Α1.1 υπεβλήθη
Απαιτήσεις από τον υποψήφιο προμηθευτή

ΟΜΑΔΑ: 3η ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ υπεβλήθη

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή προτείνει την αποδοχή των ανωτέρω προσφορών ως σύμφωνες με 
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ. αριθμ. 12762/21-02-2022 διακήρυξης.

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOY ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στο Ίλιον, σήμερα 16-03-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο τρίτο όροφο του Δημαρχείου 
Ιλίου, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. Αριθ. 45/2022 (ΑΔΑ: 601ΣΩΕΒ-79Β) 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που 
υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 155929 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 12762/21-02-2022 
διακήρυξης, για την «Προμήθεια εργαλείων και αναλώσιμων ειδών για την κάλυψη αναγκών 
των συνεργείων του Δήμου»

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

1. Τσαντήλας Ηλίας, Τακτικό μέλος 
2. Χρυσούλα Αλειφέρη, Τακτικό μέλος
3. Χαρίκλεια Ζήση, Τακτικό μέλος

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 12762//2022 διακήρυξη της Διεύθυνσης Τεχνικών 

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19190&tradingPartnerId=29042&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=ZDNzYo3ImvignbNklqiAUA..
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Υπηρεσιών, για την «Προμήθεια εργαλείων και αναλώσιμων ειδών για την κάλυψη αναγκών 
των συνεργείων του Δήμου» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί 
τα εξής :
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και είχε 
λάβει ως αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 155929. Η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 10/03/2022 και ώρα 
15:00:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 16/03/2022 και 
ώρα 10:00:00
Η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα 
διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό 155929 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το 
σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι παρακάτω προσφορές:  

Προμηθευτής Ημ/νία & ώρα Υποβολής 
προσφοράς

ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Ε

04/03/2022 09:57:22

Β ΚΑΤΣΙΜΗΤΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 09/03/2022 14:25:12

Χ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ 09/03/2022 16:04:35

ΜΠΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10/03/2022 07:45:35

ΔΗΜ- ΠΑΡ Ε.Π.Ε 10/03/2022 13:21:57

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια  τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους 
κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του 
συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 
προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι 
προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» και «Οικονομικές Προσφορές» σύμφωνα με τη διακήρυξη του 
διαγωνισμού, άρθρο 15. 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν 
λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους κωδικούς α/α συστήματος :

Προμηθευτής Α/Α  προσφοράς 
συστήματος

ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Ε

269823

Β ΚΑΤΣΙΜΗΤΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 271118

Χ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε 271401

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8034&tradingPartnerId=24390&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=fT6jAOwYBubq-v9cgGA8Sw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8034&tradingPartnerId=24390&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=fT6jAOwYBubq-v9cgGA8Sw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8034&tradingPartnerId=24390&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=fT6jAOwYBubq-v9cgGA8Sw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8034&tradingPartnerId=24390&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=fT6jAOwYBubq-v9cgGA8Sw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19190&tradingPartnerId=29042&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=ZDNzYo3ImvignbNklqiAUA..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=552788&tradingPartnerId=463634&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=Fd5C2pvx4orKrm5pnsDd5A..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=1002906&tradingPartnerId=856688&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=TmToioFUoMaNQFpSWeFppg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=36479&tradingPartnerId=52987&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=RCiUmSIrHzS8YeuQ_gUybQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21W5VzhuV2AELIb8LG5xQeWw%7D&bid_number=%7B%21%21NHTRppxyDlT-CGOhcRViHQ%7D&_ti=1666613429&oapc=7&oas=5wdRHVcQXD5vDryt1hGF1g..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19190&tradingPartnerId=29042&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=ZDNzYo3ImvignbNklqiAUA..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21W5VzhuV2AELIb8LG5xQeWw%7D&bid_number=%7B%21%21g4Ka2mpL43gojVlzPyuuIw%7D&_ti=1666613429&oapc=7&oas=2k47UX_0PNxrtGh4YIe7Tg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=552788&tradingPartnerId=463634&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=Fd5C2pvx4orKrm5pnsDd5A..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21W5VzhuV2AELIb8LG5xQeWw%7D&bid_number=%7B%21%21tWZQRuW-X9U-nd8-olRU7A%7D&_ti=1666613429&oapc=7&oas=b4HEwt_UiHeS43TKFeK43A..
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ΜΠΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 271449

ΔΗΜ -ΠΑΡ Ε.Π.Ε 271340

Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Ε» 
Μοναστηρίου 212, 546 28 Θεσσαλονίκη, info@impexsa.gr υπέβαλε εμπρόθεσμα εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς του, σφραγισμένο φάκελο που 
περιείχε σε έντυπη μορφή τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς, τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με την παρ. 1 του Ν.4250/2014.
(Ο ανωτέρω φάκελος που φέρει τον αρ. πρ. 16990/8-3-2022 αριθμείται από την επιτροπή με τον 
αριθμό 1 και μονογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής).

Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία “Χ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε,” Αθηνάς 31, 10554 Αθήνα,  
xdiamantis.kif@gmail.com υπέβαλε εμπρόθεσμα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς του, σφραγισμένο φάκελο που περιείχε σε έντυπη μορφή τα 
στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 
σύμφωνα με την παρ. 1 του Ν.4250/2014.
(Ο ανωτέρω φάκελος που φέρει τον αρ. πρ. 17921/10-3-2022 αριθμείται από την επιτροπή με τον 
αριθμό 2 και μονογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής).

Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία “ΜΠΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,”,Πλατεία Γενοκτονίας (θέση 
Γκοριτσα), Ασπρόπυργος, 19300,  υπέβαλε εμπρόθεσμα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς του, σφραγισμένο φάκελο που περιείχε σε έντυπη μορφή τα 
στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 
σύμφωνα με την παρ. 1 του Ν.4250/2014.
(Ο ανωτέρω φάκελος που φέρει τον αρ. πρ. 17942/10-3-2022 αριθμείται από την επιτροπή με τον 
αριθμό 3 και μονογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής).

Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΔΗΜ -ΠΑΡ Ε.Π.Ε», Τερψιχόρης 20, Π. Φάληρο,  
dimparepe@gmail.com υπέβαλε εμπρόθεσμα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή της προσφοράς του, σφραγισμένο φάκελο που περιείχε σε έντυπη μορφή τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής προσφοράς, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με 
την παρ. 1 του Ν.4250/2014.
(Ο ανωτέρω φάκελος που φέρει τον αρ. πρ. 18423/11-3-2022 αριθμείται από την επιτροπή με τον 
αριθμό 4 και μονογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής).

Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία “Β ΚΑΤΣΙΜΗΤΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε”, Πλατεία Αγ. Θεοδώρων 6, 
10561 Αθήνα,  υπέβαλε εμπρόθεσμα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή της προσφοράς του, σφραγισμένο φάκελο που περιείχε σε έντυπη μορφή τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής προσφοράς, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με 
την παρ. 1 του Ν.4250/2014.
(Ο ανωτέρω φάκελος που φέρει τον αρ. πρ. 18749/14-3-2022 αριθμείται από την επιτροπή με τον 
αριθμό 5 και μονογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής).

Κατόπιν των παραπάνω, η επιτροπή έχοντας υπόψη : 

α) την υπ’ αρ. 12762/21-02-2022 (22PROC010086780 2022-02-21) διακήρυξη του κ. Δημάρχου, η 
οποία δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου 

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=1002906&tradingPartnerId=856688&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=TmToioFUoMaNQFpSWeFppg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21W5VzhuV2AELIb8LG5xQeWw%7D&bid_number=%7B%21%21Di1pQ.aQ3FXYAvtGQ.wC6Q%7D&_ti=1666613429&oapc=7&oas=IZeVXkYzzRIxx4XvveqXUw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=36479&tradingPartnerId=52987&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=RCiUmSIrHzS8YeuQ_gUybQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21W5VzhuV2AELIb8LG5xQeWw%7D&bid_number=%7B%21%21xY2VVgXwTWYjz2jHsll7SA%7D&_ti=1666613429&oapc=7&oas=g_JT3dNk9lAReWsWfSaWHw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8034&tradingPartnerId=24390&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=fT6jAOwYBubq-v9cgGA8Sw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8034&tradingPartnerId=24390&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=fT6jAOwYBubq-v9cgGA8Sw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=552788&tradingPartnerId=463634&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=Fd5C2pvx4orKrm5pnsDd5A..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=1002906&tradingPartnerId=856688&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=TmToioFUoMaNQFpSWeFppg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=36479&tradingPartnerId=52987&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=RCiUmSIrHzS8YeuQ_gUybQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19190&tradingPartnerId=29042&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=ZDNzYo3ImvignbNklqiAUA..
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www.ilion.gr και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 
β) τη σχετική με κωδικό Π187/2021 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) τα λοιπά στοιχεία του φακέλου της παρούσας προμήθειας,
ε) το από 05/04/2022 Πρακτικό αποσφράγισης ηλεκτρονικών προσφορών & αξιολόγησης 
δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς

εξέτασε τους φακέλους «Οικονομική Προσφορά» των υποψηφίων οικονομικών φορέων και 
κατέγραψε τα εξής:

4. «ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Ε»

ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΣΟ (€) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΠΟΣΟ (€) ΜΕ 
Φ.Π.Α

ΟΜΑΔΑ: 2η 6.390,29 7.923,96

ΟΜΑΔΑ: 3η 6.084,48 7.544,76

ΟΜΑΔΑ: 10η 895,80 1.110,79

2. “Χ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε”

ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΣΟ (€) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΠΟΣΟ (€) ΜΕ 
Φ.Π.Α

ΟΜΑΔΑ: 1η 11.712,72 14.523,77

ΟΜΑΔΑ: 2η 5.367,85 6.656,13

ΟΜΑΔΑ: 3η 5.942,12 7.368,23
ΟΜΑΔΑ: 4η 2.699,26 3.347,08
ΟΜΑΔΑ: 5η 4.041,15 5.011,03
ΟΜΑΔΑ: 7η 1.077,60 1.336,22

3.“ΜΠΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ”

ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΣΟ (€) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΠΟΣΟ (€) ΜΕ 
Φ.Π.Α

ΟΜΑΔΑ: 3η 5.296,53 6.567,70

ΟΜΑΔΑ: 7η 1.004,40 1.245,46

http://www.ilion.gr/
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8034&tradingPartnerId=24390&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=fT6jAOwYBubq-v9cgGA8Sw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8034&tradingPartnerId=24390&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=fT6jAOwYBubq-v9cgGA8Sw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=552788&tradingPartnerId=463634&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=Fd5C2pvx4orKrm5pnsDd5A..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=1002906&tradingPartnerId=856688&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=TmToioFUoMaNQFpSWeFppg..
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4. «ΔΗΜ -ΠΑΡ Ε.Π.Ε»

ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΣΟ (€) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΠΟΣΟ (€) ΜΕ 
Φ.Π.Α

ΟΜΑΔΑ: 1η 10.695,82 13.262,82

ΟΜΑΔΑ: 4η 2.192,50 2.718,70

5.“Β ΚΑΤΣΙΜΗΤΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε”

ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΣΟ (€) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΠΟΣΟ (€) ΜΕ 
Φ.Π.Α

ΟΜΑΔΑ: 3η 4.788,00 5.937,12

Για τις ΟΜΑΔΕΣ: 
6η, ΣΚΟΥΠΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΤΜΗΜΑ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ)
8η, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ) (ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΨΗΜΑΤΩΝ)
9η ΛΑΜΠΕΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)
και 11η ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ) δεν υπεβλήθησαν προσφορές. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η επιτροπή προτείνει:  

A. Η «Προμήθεια εργαλείων και αναλώσιμων ειδών για την κάλυψη αναγκών των 
συνεργείων του Δήμου» να ανατεθεί στους οικονομικούς φορείς:
 «ΔΗΜ -ΠΑΡ Ε.Π.Ε», για την 1η ΟΜΑΔΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 “Χ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε” για την 2η ΟΜΑΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
(ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)
“Β ΚΑΤΣΙΜΗΤΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε” για την 3η ΟΜΑΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
(ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)
«ΔΗΜ -ΠΑΡ Ε.Π.Ε» για την 4η ΟΜΑΔΑ, ΕΙΔΗ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ)
“Χ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε” για την 5η ΟΜΑΔΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ (Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ) ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ)
 “ΜΠΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ” για την 7η ΟΜΑΔΑ, ΦΑΡΑΣΙΑ (Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ)

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=36479&tradingPartnerId=52987&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=RCiUmSIrHzS8YeuQ_gUybQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19190&tradingPartnerId=29042&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=ZDNzYo3ImvignbNklqiAUA..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=36479&tradingPartnerId=52987&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=RCiUmSIrHzS8YeuQ_gUybQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=552788&tradingPartnerId=463634&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=Fd5C2pvx4orKrm5pnsDd5A..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19190&tradingPartnerId=29042&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=ZDNzYo3ImvignbNklqiAUA..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=36479&tradingPartnerId=52987&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=RCiUmSIrHzS8YeuQ_gUybQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=552788&tradingPartnerId=463634&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=Fd5C2pvx4orKrm5pnsDd5A..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=1002906&tradingPartnerId=856688&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=TmToioFUoMaNQFpSWeFppg..
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 «ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Ε» για την 10η ΟΜΑΔΑ, ΦΙΛΤΡΑ 
ΛΑΔΙΟΥ-ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ-ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ & 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)

Οι παραπάνω προσφορές είναι πλέον συμφέρουσες από οικονομικής άποψης βάσει τιμής και 
συμφωνούν πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της Π187/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου.

B. Οι Ομάδες 6,8,9 και 11 να κηρυχθούν άγονες  επειδή δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά γι’ αυτές.

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της και συνέταξε το παρόν πρακτικό.»
Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

           Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  
             Αποφασίζει   Ομόφωνα

Α)Την έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής των τεχνικών προσφορών 
και των οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την «Προμήθεια εργαλείων 
και αναλώσιμων ειδών για την κάλυψη αναγκών των συνεργείων του Δήμου»
Β)Κηρύσσει προσωρινούς ανάδοχους της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εργαλείων και αναλώσιμων 
ειδών για την κάλυψη αναγκών των συνεργείων του Δήμου», ως εξής:

 Για την 1η ΟΜΑΔΑ «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ. 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» την εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜ -ΠΑΡ Ε.Π.Ε»

 Για την 2η ΟΜΑΔΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ)» την εταιρεία με την επωνυμία  «Χ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε»

 Για την 3η ΟΜΑΔΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ)»  την εταιρεία με την επωνυμία «Β ΚΑΤΣΙΜΗΤΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε»

 Για την 4η ΟΜΑΔΑ «ΕΙΔΗ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ & 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ)»  την 
εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜ -ΠΑΡ Ε.Π.Ε» 

 Για την 5η ΟΜΑΔΑ «ΕΡΓΑΛΕΙΑ (Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ) ΤΜΗΜΑ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ)» την εταιρεία με την 
επωνυμία  «Χ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε»

 Για την 7η ΟΜΑΔΑ «ΦΑΡΑΣΙΑ (Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΤΜΗΜΑ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ)» την εταιρεία με την 
επωνυμία «ΜΠΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

 Για την 10η ΟΜΑΔΑ «ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ-ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ-ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
(Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ)» την εταιρεία με την επωνυμία  «ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Ε»

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8034&tradingPartnerId=24390&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=fT6jAOwYBubq-v9cgGA8Sw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8034&tradingPartnerId=24390&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=fT6jAOwYBubq-v9cgGA8Sw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=36479&tradingPartnerId=52987&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=RCiUmSIrHzS8YeuQ_gUybQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=552788&tradingPartnerId=463634&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=Fd5C2pvx4orKrm5pnsDd5A..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19190&tradingPartnerId=29042&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=ZDNzYo3ImvignbNklqiAUA..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=36479&tradingPartnerId=52987&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=RCiUmSIrHzS8YeuQ_gUybQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=552788&tradingPartnerId=463634&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=Fd5C2pvx4orKrm5pnsDd5A..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=1002906&tradingPartnerId=856688&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=TmToioFUoMaNQFpSWeFppg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8034&tradingPartnerId=24390&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=fT6jAOwYBubq-v9cgGA8Sw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8034&tradingPartnerId=24390&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=fT6jAOwYBubq-v9cgGA8Sw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8034&tradingPartnerId=24390&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1666613429&oapc=7&oas=fT6jAOwYBubq-v9cgGA8Sw..
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Γ) Κηρύσσει άγονο τον διαγωνισμό για τις ομάδες  6,8,9 και 11 καθώς  δεν υποβλήθηκε καμία 
προσφορά γι’ αυτές.
 
Ο προσωρινός ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  που ορίζονται στην 
υπ΄αριθμ. 12762/21-02-2022 διακήρυξη 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., Τσιμόγιαννης Α.,    
Μαρκόπουλος Φ.,  Γαλούνης Δ.,

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                     Δρακόπουλος Ν.
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