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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    34η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 
ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                     την 12.07.2022

Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ιλίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο 
«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ»,  σήμερα την 12η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ., 
ύστερα από την υπ. αριθμ. 51337/08.07.2022 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 08.07.2022, σύμφωνα την εγκύκλιο με αριθμ. 380 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 39456/15.06.2022).

 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. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Δ.Σ. «      «

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

      ΑΠΟΦΑΣΗ –248– 
 Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση 4ο 
θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικών διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού κάτω των όριων για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – Υλικών σιδήρου – Χρωμάτων 
για τις ανάγκες του Δήμου».

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 51821/11.07.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου,  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 
οικοδομικών υλικών – Υλικών σιδήρου – Χρωμάτων για τις ανάγκες του Δήμου», καθώς και το φάκελο 
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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. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στο Ίλιον, σήμερα 29-06-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο τρίτο όροφο του Δημαρχείου 
Ιλίου, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. Αριθ. 192/2022 (ΑΔΑ: 95KTΩΕΒ-PEH) 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που 
υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 162238 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 42185/2022 
διακήρυξης, για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών-Υλικών σιδήρου-Χρωμάτων για τις 
ανάγκες του Δήμου»

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

1. Ιωάννα Μητρογιάννη, Τακτικό μέλος 
2. Χρυσούλα Αλειφέρη, Τακτικό μέλος
3. Γρηγόρης Τσιάκος, Τακτικό μέλος

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 42185/2022 διακήρυξη της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών-Υλικών σιδήρου-Χρωμάτων για τις ανάγκες 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 162238. Η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 23/06/2022 και ώρα 
15:00:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 29/06/2022 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 162238 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

ΑΦΟΙ Σ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΟΕ 23/06/2022 10:16:47
ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 20/06/2022 12:30:27
ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Ε

23/06/2022 09:27:19

ΚΩΝΣΤΑΝ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤ .ΣΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ 22/06/2022 18:43:58
ΠΕΤΡΑΚΗΣ,,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 23/06/2022 09:47:03
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε 22/06/2022 19:57:06
ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 22/06/2022 14:36:43
Χ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ 22/06/2022 16:08:44

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 

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=146764&tradingPartnerId=160357&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=NCiqNd_-xOPd0eD7Imcs5A..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6048&tradingPartnerId=22365&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=H22oh9mHjUu0caakuz4UTQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8034&tradingPartnerId=24390&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=jNvgO7K4UiPCduCsfhZCaA..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8034&tradingPartnerId=24390&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=jNvgO7K4UiPCduCsfhZCaA..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8034&tradingPartnerId=24390&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=jNvgO7K4UiPCduCsfhZCaA..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8034&tradingPartnerId=24390&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=jNvgO7K4UiPCduCsfhZCaA..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=2091&tradingPartnerId=18530&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=2zoqqrKZMSbTwAvmvu-sMw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=933796&tradingPartnerId=820003&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=MaocNbDgVKrXxJ0kKXYjLw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=282781&tradingPartnerId=280461&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=cmqWG-0-QBQrzeCWyLfLOw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=35550&tradingPartnerId=51959&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=0IZZWB74A_qN2-jq0OUiWQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=552788&tradingPartnerId=463634&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=RdrdHYsLXu9uNT9ZM4TAYg..
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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

ΑΦΟΙ Σ ΜΑΡΑΓΚΟΥ Ο.Ε 286713
ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 285872
ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

286537

ΚΩΝΣΤΑΝ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤ ΣΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε 286229
ΠΕΤΡΑΚΗΣ,,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 286231
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε. Ε 284333
ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 286359
Χ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε 286651

Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Σ ΜΑΡΑΓΚΟΥ Ο.Ε»,  27ο χ.λ.μ Π.Ε.Ο.Α.Θ Μάνδρα 
Αττικής,  υπέβαλε εμπρόθεσμα σφραγισμένο φάκελο που περιείχε σε έντυπη μορφή την πρωτότυπη 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 2.2.2.1 της 
διακήρυξης.
(Ο ανωτέρω φάκελος που φέρει τον αρ. πρωτ. 46683/23-6-2022, μονογράφεται από όλα τα μέλη της 
επιτροπής).

Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία “ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε”, Ζαρίφη 6 Ν. 
Σμύρνη, δεν υπέβαλε σφραγισμένο φάκελο μέσω πρωτοκόλλου, διότι η εγγυητική επιστολή του έχει 
εκδοθεί ηλεκτρονικά (ΤΣΜΕΔΕ), σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 2.2.2.1 της 
διακήρυξης.

Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία , «ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ » 
Μοναστηρίου 212 Θεσσαλονίκη, υπέβαλε εμπρόθεσμα, σφραγισμένο φάκελο που περιείχε σε έντυπη 
μορφή την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 2 
παρ. 2.2.2.1 της διακήρυξης.
(Ο ανωτέρω φάκελος που φέρει τον αρ. πρωτ. 46861/24-6-2022, μονογράφεται από όλα τα μέλη της 
επιτροπής).

Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤ. ΣΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε», Αθηνάς 25, 
Αθήνα, υπέβαλε εμπρόθεσμα, σφραγισμένο φάκελο που περιείχε σε έντυπη μορφή την πρωτότυπη 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 2.2.2.1 της 
διακήρυξης.
(Ο ανωτέρω φάκελος που φέρει τον αρ. πρωτ. 47733/28-6-22 μονογράφεται από όλα τα μέλη της 
επιτροπής).

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=146764&tradingPartnerId=160357&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=NCiqNd_-xOPd0eD7Imcs5A..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21EJOfkeCjLOUQgX8ckwnXjg%7D&bid_number=%7B%21%21WJCRNscfE3h6dC7.ly.omQ%7D&_ti=455452684&oapc=24&oas=zPxVePQP40S6YORTOi9Urw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6048&tradingPartnerId=22365&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=H22oh9mHjUu0caakuz4UTQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21EJOfkeCjLOUQgX8ckwnXjg%7D&bid_number=%7B%21%21WkV88meQ9zsIsq2mCKgD8Q%7D&_ti=455452684&oapc=24&oas=IOdKVWSvxdSjPiJ6Tv-TiQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21EJOfkeCjLOUQgX8ckwnXjg%7D&bid_number=%7B%21%21mu3MDeIDPuGj8yFauxYcjQ%7D&_ti=455452684&oapc=24&oas=fWuRSa-rZFfu6SqVcgmbqQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=2091&tradingPartnerId=18530&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=2zoqqrKZMSbTwAvmvu-sMw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21EJOfkeCjLOUQgX8ckwnXjg%7D&bid_number=%7B%21%21tsLRKKMXnCGuGFYTkocioA%7D&_ti=455452684&oapc=24&oas=ZJ1Y3tPTaDakmvdoNnmvNw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21EJOfkeCjLOUQgX8ckwnXjg%7D&bid_number=%7B%21%21-zoaeYMPUOqNWZErWm8Zhg%7D&_ti=455452684&oapc=24&oas=zo25uGumloUsN8Mj8nxZMg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=282781&tradingPartnerId=280461&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=cmqWG-0-QBQrzeCWyLfLOw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21EJOfkeCjLOUQgX8ckwnXjg%7D&bid_number=%7B%21%21p6SBltvyI752d7JLRbeBjw%7D&_ti=455452684&oapc=24&oas=lJpOXIyUZj8bgtcw8xhSRw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=35550&tradingPartnerId=51959&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=0IZZWB74A_qN2-jq0OUiWQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21EJOfkeCjLOUQgX8ckwnXjg%7D&bid_number=%7B%21%21gmRHg22wgetKG-A9yZxKtQ%7D&_ti=455452684&oapc=24&oas=2yUPMBYT2pHo5kHzXrqrJg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=552788&tradingPartnerId=463634&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=RdrdHYsLXu9uNT9ZM4TAYg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21EJOfkeCjLOUQgX8ckwnXjg%7D&bid_number=%7B%21%213vhSZ1O1.7fScMfe6mALOg%7D&_ti=455452684&oapc=24&oas=hIJg-UVFD05spSIcw_gKoA..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=146764&tradingPartnerId=160357&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=NCiqNd_-xOPd0eD7Imcs5A..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6048&tradingPartnerId=22365&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=H22oh9mHjUu0caakuz4UTQ..
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=2091&tradingPartnerId=18530&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=2zoqqrKZMSbTwAvmvu-sMw..
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Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία “ ΠΕΤΡΑΚΗΣ,,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ”, Μωρογιάννη 16, Περιστέρι, 
υπέβαλε εμπρόθεσμα σφραγισμένο φάκελο που περιείχε σε έντυπη μορφή την πρωτότυπη εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 2.2.2.1 της διακήρυξης.
(Ο ανωτέρω φάκελος που φέρει τον αρ. πρωτ. 47351/27-6-2022 μονογράφεται από όλα τα μέλη της 
επιτροπής).

Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία “ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε”, Αγ. 
Νικολάου 116, Ίλιον , υπέβαλε εμπρόθεσμα σφραγισμένο φάκελο που περιείχε σε έντυπη μορφή την 
πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 2.2.2.1 
της διακήρυξης.
(Ο ανωτέρω φάκελος που φέρει τον αρ. πρωτ. 46656/23-06-2022  μονογράφεται από όλα τα μέλη 
της επιτροπής).

Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ‘’ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’, ΒΙΠΕ 
Σίνδου Ο.Τ.36 Θεσσαλονίκη, υπέβαλε εμπρόθεσμα σφραγισμένο φάκελο που περιείχε σε έντυπη 
μορφή την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 2 
παρ. 2.2.2.1 της διακήρυξης.
(Ο ανωτέρω φάκελος που φέρει τον αρ. πρωτ. 46636/23-06-2022 μονογράφεται από όλα τα μέλη της 
επιτροπής).

Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ‘’Χ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε’’, Αθηνάς 31, Αθήνα, υπέβαλε 
εμπρόθεσμα σφραγισμένο φάκελο που περιείχε σε έντυπη μορφή την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 2.2.2.1 της διακήρυξης.
(Ο ανωτέρω φάκελος που φέρει τον αρ. πρωτ. 47687/28-06-2022 μονογράφεται από όλα τα μέλη της 
επιτροπής).

Κατόπιν των παραπάνω, η επιτροπή έχοντας υπόψη : 

α) την υπ’ αρ. 42185/2022 (22PROC010699345 2022-06-07) 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 Π71/2022 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.’’ΑΦΟΙ Σ ΜΑΡΑΓΚΟΥ Ο.Ε’’

Δικαιολογητικά συμμετοχής /
Τεχν. Προσφορά Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(Ε.Ε.Ε.Σ.) Άρθρο 2 παρ.2.4.3.1 υπεβλήθη

Εγγύηση  συμμετοχής Άρθρο 2 παρ. 2.2.2.1 υπεβλήθη

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=282781&tradingPartnerId=280461&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=cmqWG-0-QBQrzeCWyLfLOw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=35550&tradingPartnerId=51959&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=0IZZWB74A_qN2-jq0OUiWQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=552788&tradingPartnerId=463634&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=RdrdHYsLXu9uNT9ZM4TAYg..
http://www.ilion.gr/
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=146764&tradingPartnerId=160357&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=NCiqNd_-xOPd0eD7Imcs5A..
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Απαιτήσεις από τον υποψήφιο προμηθευτή

ΟΜΑΔΕΣ: Α, Β, Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι,ΙΙ υπεβλήθη

2 “ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε”,

Δικαιολογητικά συμμετοχής /
Τεχν. Προσφορά Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(Ε.Ε.Ε.Σ.) Άρθρο 2 παρ.2.4.3.1 υπεβλήθη

Εγγύηση  συμμετοχής Άρθρο 2 παρ. 2.2.2.1 υπεβλήθη
Απαιτήσεις από τον υποψήφιο προμηθευτή

ΟΜΑΔΕΣ: Α, Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι,ΙΙ υπεβλήθη

3. ‘’ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ     
     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ‘’

Δικαιολογητικά συμμετοχής /
Τεχν. Προσφορά Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(Ε.Ε.Ε.Σ.) Άρθρο 2 παρ.2.4.3.1 υπεβλήθη

Εγγύηση  συμμετοχής Άρθρο 2 παρ. 2.2.2.1 υπεβλήθη
Απαιτήσεις από τον υποψήφιο προμηθευτή

ΟΜΑΔΕΣ: Β, Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι,ΙΙ Υπεβλήθη ελλιπής 
(Ομάδα Γ’)

Επισημαίνεται όσον αφορά τη συμπλήρωση του  Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), ο 
οικονομικός φορέας έχει συμπληρώσει  το πεδίο Γ «Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα» και έχει δώσει θετική απάντηση στην 
ερώτηση «έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσια σύμβασης 
με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή επιβολή  αποζημιώσεων ή άλλων 
παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;»
Στη συνέχεια δηλώνει ότι έχει λάβει μέτρα αυτοκάθαρσης τα οποία περιγράφονται στη συνοδευτική 
υπεύθυνη δήλωση ΕΕΣ και προσκομίζει έγραφα τεκμηρίωσης τα οποία η επιτροπή θεωρεί επαρκή και 
αποδέχεται την προσφορά του.
Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 42185/2022 διακήρυξη , παρ. 2.2.3.8 «Λόγοι αποκλεισμού», αναφέρεται 
ότι « Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων…εκδίδεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

Επιπλέον, όσον αφορά τα στοιχεία του φακέλου Τεχνικής προσφοράς για την Ομάδα Γ, η επιτροπή 
διαπίστωσε ότι δεν έχουν υποβληθεί τα όσα ορίζονται ως απαιτούμενα επί ποινή αποκλεισμού στο 
παράρτημα ΙΙ, Άρθρο 4 της διακήρυξης δηλ. «Για τα είδη με α/α 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 
126, 127, 160 και 161 θα πρέπει να υποβάλλουν prospectus - φυλλάδια στα οποία θα φαίνεται η 
ονομασία (ετικέτα), οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων καθώς και η διαδικτυακή διεύθυνση των 

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6048&tradingPartnerId=22365&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=H22oh9mHjUu0caakuz4UTQ..
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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προϊόντων από τον κατασκευαστή. 
Η έλλειψη αφορά συγκεκριμένα το prospect- φυλλάδιο του είδους με Α/Α 118 «Ακρυλικό χρώμα 
εξωτερικού χώρου (100%) λευκό.

4. ‘’ΚΩΝΣΤΑΝ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤ. ΣΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε’’

Δικαιολογητικά συμμετοχής /
Τεχν. Προσφορά Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(Ε.Ε.Ε.Σ.) Άρθρο 2 παρ.2.4.3.1 υπεβλήθη

Εγγύηση  συμμετοχής Άρθρο 2 παρ. 2.2.2.1 υπεβλήθη
Απαιτήσεις από τον υποψήφιο προμηθευτή

ΟΜΑΔΕΣ: Β, Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι,ΙΙ υπεβλήθη

5. “ ΠΕΤΡΑΚΗΣ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ”

Δικαιολογητικά συμμετοχής /
Τεχν. Προσφορά Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(Ε.Ε.Ε.Σ.) Άρθρο 2 παρ.2.4.3.1 υπεβλήθη

Εγγύηση  συμμετοχής Άρθρο 2 παρ. 2.2.2.1 υπεβλήθη
Απαιτήσεις από τον υποψήφιο προμηθευτή

ΟΜΑΔΕΣ: Β, Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι,ΙΙ υπεβλήθη

6. “ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

Δικαιολογητικά συμμετοχής /
Τεχν. Προσφορά Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(Ε.Ε.Ε.Σ.) Άρθρο 2 παρ.2.4.3.1 υπεβλήθη

Εγγύηση  συμμετοχής Άρθρο 2 παρ. 2.2.2.1 υπεβλήθη
Απαιτήσεις από τον υποψήφιο προμηθευτή

ΟΜΑΔΑ: Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι,ΙΙ Υπεβλήθη ελλιπής

Ειδικότερα, όσον αφορά τα στοιχεία του φακέλου Τεχνικής προσφοράς για την Ομάδα Γ, η επιτροπή 
διαπίστωσε ότι δεν έχουν υποβληθεί όσα ορίζονται ως απαιτούμενα επί ποινή αποκλεισμού στο 
παράρτημα ΙΙ, Άρθρο 4 της διακήρυξης δηλ. «Για τα είδη με α/α 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 
126, 127, 160 και 161 θα πρέπει να υποβάλλουν prospectus - φυλλάδια στα οποία θα φαίνεται η 
ονομασία (ετικέτα), οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων καθώς και η διαδικτυακή διεύθυνση των 

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=2091&tradingPartnerId=18530&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=2zoqqrKZMSbTwAvmvu-sMw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=282781&tradingPartnerId=280461&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=cmqWG-0-QBQrzeCWyLfLOw..
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προϊόντων από τον κατασκευαστή. 
2. Για το είδος με α/α 119 πιστοποιητικό από το Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Σήματος 
(Α.Σ.Α.Ο.Σ.)
3. Για το είδος 162 να προσκομιστεί πιστοποιητικό  ISO 9001 ή ισοδύναμο της κατασκευάστριας 
εταιρείας»
Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2.4.3.2 «Τεχνική Προσφορά». Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να 
καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο 
Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πως οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η ακαταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα 
με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

7. ‘’ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δικαιολογητικά συμμετοχής /
Τεχν. Προσφορά Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(Ε.Ε.Ε.Σ.) Άρθρο 2 παρ.2.4.3.1 υπεβλήθη

Εγγύηση  συμμετοχής Άρθρο 2 παρ. 2.2.2.1 υπεβλήθη
Απαιτήσεις από τον υποψήφιο προμηθευτή

ΟΜΑΔΑ: Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι,ΙΙ’ υπεβλήθη

8. ‘’Χ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε’’,
 

Δικαιολογητικά συμμετοχής /
Τεχν. Προσφορά Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(Ε.Ε.Ε.Σ.) Άρθρο 2 παρ.2.4.3.1 υπεβλήθη

Εγγύηση  συμμετοχής Άρθρο 2 παρ. 2.2.2.1 υπεβλήθη
Απαιτήσεις από τον υποψήφιο προμηθευτή

ΟΜΑΔΑ: Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι,ΙΙ’ υπεβλήθη

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή προτείνει: 

Α) την αποδοχή των  προσφορών των κάτωθι οικονομικών φορέων ως σύμφωνες με τους όρους και 
τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ. αριθμ. 42185/2022 διακήρυξης:

1. «ΑΦΟΙ Σ ΜΑΡΑΓΚΟΥ Ο.Ε»
2. “ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε”,

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=35550&tradingPartnerId=51959&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=0IZZWB74A_qN2-jq0OUiWQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=552788&tradingPartnerId=463634&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=RdrdHYsLXu9uNT9ZM4TAYg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=146764&tradingPartnerId=160357&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=NCiqNd_-xOPd0eD7Imcs5A..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6048&tradingPartnerId=22365&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=H22oh9mHjUu0caakuz4UTQ..
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3. «ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ »

4. «ΚΩΝΣΤΑΝ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤ ΣΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε»
5. “ ΠΕΤΡΑΚΗΣ,,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ”
6. ‘’ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7. ‘’Χ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε’’,

Β) την απόρριψη εν μέρη της προσφοράς του οικονομικού φορέα: «ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ » διότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία του φακέλου τεχνικής προσφοράς βρέθηκαν 
ελλιπή αναφορικά με την Ομάδα Γ

Γ) την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα: «ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ε.Ε», ως ελλιπή αναφορικά με τα  υποβαλλόμενα στοιχεία του φακέλου τεχνικής προσφοράς

Β. ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Στο Ίλιον, σήμερα 29-06-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο τρίτο όροφο του Δημαρχείου 
Ιλίου, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. Αριθ. 192/2022 (ΑΔΑ: 95KTΩΕΒ-PEH) 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που 
υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 162238  ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 42185/2022 
διακήρυξης, για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών-Υλικών σιδήρου-Χρωμάτων για τις 
ανάγκες του Δήμου»

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

1. Ιωάννα Μητρογιάννη, Τακτικό μέλος 
2. Χρυσούλα Αλειφέρη, Τακτικό μέλος
3. Γρηγόρης Τσιάκος, Τακτικό μέλος

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 42185/2022 διακήρυξη της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών-Υλικών σιδήρου-Χρωμάτων για τις 
ανάγκες 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 162238. 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 23/06/2022 
και ώρα 15:00:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 29/06/2022 
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 162238 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

ΑΦΟΙ Σ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΟΕ 23/06/2022 10:16:47
ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 20/06/2022 12:30:27
ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Ε

23/06/2022 09:27:19

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=2091&tradingPartnerId=18530&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=2zoqqrKZMSbTwAvmvu-sMw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=35550&tradingPartnerId=51959&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=0IZZWB74A_qN2-jq0OUiWQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=552788&tradingPartnerId=463634&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=RdrdHYsLXu9uNT9ZM4TAYg..
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=282781&tradingPartnerId=280461&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=cmqWG-0-QBQrzeCWyLfLOw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=282781&tradingPartnerId=280461&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=cmqWG-0-QBQrzeCWyLfLOw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=146764&tradingPartnerId=160357&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=NCiqNd_-xOPd0eD7Imcs5A..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6048&tradingPartnerId=22365&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=H22oh9mHjUu0caakuz4UTQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8034&tradingPartnerId=24390&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=jNvgO7K4UiPCduCsfhZCaA..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8034&tradingPartnerId=24390&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=jNvgO7K4UiPCduCsfhZCaA..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8034&tradingPartnerId=24390&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=jNvgO7K4UiPCduCsfhZCaA..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8034&tradingPartnerId=24390&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=jNvgO7K4UiPCduCsfhZCaA..
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ΚΩΝΣΤΑΝ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤ .ΣΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ 22/06/2022 18:43:58
ΠΕΤΡΑΚΗΣ,,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 23/06/2022 09:47:03
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε 22/06/2022 19:57:06
ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 22/06/2022 14:36:43
Χ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ 22/06/2022 16:08:44

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 3. 
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

ΑΦΟΙ Σ ΜΑΡΑΓΚΟΥ Ο.Ε 286713
ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 285872
ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

286537

ΚΩΝΣΤΑΝ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤ ΣΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε 286229
ΠΕΤΡΑΚΗΣ,,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 286231
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε. Ε 284333
ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 286359
Χ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε 286651

Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Σ ΜΑΡΑΓΚΟΥ Ο.Ε»,  27ο χ.λ.μ Π.Ε.Ο.Α.Θ Μάνδρα 
Αττικής,  υπέβαλε εμπρόθεσμα σφραγισμένο φάκελο που περιείχε σε έντυπη μορφή την πρωτότυπη 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 2.2.2.1 της 
διακήρυξης.
(Ο ανωτέρω φάκελος που φέρει τον αρ. πρωτ. 46683/23-6-2022, μονογράφεται από όλα τα μέλη της 
επιτροπής).

Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία “ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε”, Ζαρίφη 6 Ν. 
Σμύρνη, δεν υπέβαλε σφραγισμένο φάκελο μέσω πρωτοκόλλου, διότι η εγγυητική επιστολή του έχει 
εκδοθεί ηλεκτρονικά (ΤΣΜΕΔΕ), σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 2.2.2.1 της 
διακήρυξης.

Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία , «ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ » 
Μοναστηρίου 212 Θεσσαλονίκη, υπέβαλε εμπρόθεσμα, σφραγισμένο φάκελο που περιείχε σε έντυπη 
μορφή την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 2 
παρ. 2.2.2.1 της διακήρυξης.
(Ο ανωτέρω φάκελος που φέρει τον αρ. πρωτ. 46861/24-6-2022, μονογράφεται από όλα τα μέλη της 
επιτροπής).

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=2091&tradingPartnerId=18530&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=2zoqqrKZMSbTwAvmvu-sMw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=933796&tradingPartnerId=820003&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=MaocNbDgVKrXxJ0kKXYjLw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=282781&tradingPartnerId=280461&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=cmqWG-0-QBQrzeCWyLfLOw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=35550&tradingPartnerId=51959&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=0IZZWB74A_qN2-jq0OUiWQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=552788&tradingPartnerId=463634&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=RdrdHYsLXu9uNT9ZM4TAYg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=146764&tradingPartnerId=160357&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=NCiqNd_-xOPd0eD7Imcs5A..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21EJOfkeCjLOUQgX8ckwnXjg%7D&bid_number=%7B%21%21WJCRNscfE3h6dC7.ly.omQ%7D&_ti=455452684&oapc=24&oas=zPxVePQP40S6YORTOi9Urw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6048&tradingPartnerId=22365&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=H22oh9mHjUu0caakuz4UTQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21EJOfkeCjLOUQgX8ckwnXjg%7D&bid_number=%7B%21%21WkV88meQ9zsIsq2mCKgD8Q%7D&_ti=455452684&oapc=24&oas=IOdKVWSvxdSjPiJ6Tv-TiQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21EJOfkeCjLOUQgX8ckwnXjg%7D&bid_number=%7B%21%21mu3MDeIDPuGj8yFauxYcjQ%7D&_ti=455452684&oapc=24&oas=fWuRSa-rZFfu6SqVcgmbqQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=2091&tradingPartnerId=18530&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=2zoqqrKZMSbTwAvmvu-sMw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21EJOfkeCjLOUQgX8ckwnXjg%7D&bid_number=%7B%21%21tsLRKKMXnCGuGFYTkocioA%7D&_ti=455452684&oapc=24&oas=ZJ1Y3tPTaDakmvdoNnmvNw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21EJOfkeCjLOUQgX8ckwnXjg%7D&bid_number=%7B%21%21-zoaeYMPUOqNWZErWm8Zhg%7D&_ti=455452684&oapc=24&oas=zo25uGumloUsN8Mj8nxZMg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=282781&tradingPartnerId=280461&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=cmqWG-0-QBQrzeCWyLfLOw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21EJOfkeCjLOUQgX8ckwnXjg%7D&bid_number=%7B%21%21p6SBltvyI752d7JLRbeBjw%7D&_ti=455452684&oapc=24&oas=lJpOXIyUZj8bgtcw8xhSRw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=35550&tradingPartnerId=51959&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=0IZZWB74A_qN2-jq0OUiWQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21EJOfkeCjLOUQgX8ckwnXjg%7D&bid_number=%7B%21%21gmRHg22wgetKG-A9yZxKtQ%7D&_ti=455452684&oapc=24&oas=2yUPMBYT2pHo5kHzXrqrJg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=552788&tradingPartnerId=463634&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=RdrdHYsLXu9uNT9ZM4TAYg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21EJOfkeCjLOUQgX8ckwnXjg%7D&bid_number=%7B%21%213vhSZ1O1.7fScMfe6mALOg%7D&_ti=455452684&oapc=24&oas=hIJg-UVFD05spSIcw_gKoA..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=146764&tradingPartnerId=160357&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=NCiqNd_-xOPd0eD7Imcs5A..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6048&tradingPartnerId=22365&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=H22oh9mHjUu0caakuz4UTQ..
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 «ΚΩΝΣΤΑΝ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤ. ΣΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε», Αθηνάς 25, 
Αθήνα, υπέβαλε εμπρόθεσμα, σφραγισμένο φάκελο που περιείχε σε έντυπη μορφή την πρωτότυπη 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 2.2.2.1 της 
διακήρυξης.
(Ο ανωτέρω φάκελος που φέρει τον αρ. πρωτ. 47733/28-6-22 μονογράφεται από όλα τα μέλη της 
επιτροπής).

Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία “ ΠΕΤΡΑΚΗΣ,,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ”, Μωρογιάννη 16, Περιστέρι, 
υπέβαλε εμπρόθεσμα σφραγισμένο φάκελο που περιείχε σε έντυπη μορφή την πρωτότυπη εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 2.2.2.1 της διακήρυξης.
(Ο ανωτέρω φάκελος που φέρει τον αρ. πρωτ. 47351/27-6-2022 μονογράφεται από όλα τα μέλη της 
επιτροπής).

Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία “ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε”, Αγ. 
Νικολάου 116, Ίλιον , υπέβαλε εμπρόθεσμα σφραγισμένο φάκελο που περιείχε σε έντυπη μορφή την 
πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 2.2.2.1 
της διακήρυξης.
(Ο ανωτέρω φάκελος που φέρει τον αρ. πρωτ. 46656/23-06-2022  μονογράφεται από όλα τα μέλη 
της επιτροπής).

Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ‘’ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’, ΒΙΠΕ 
Σίνδου Ο.Τ.36 Θεσσαλονίκη, υπέβαλε εμπρόθεσμα σφραγισμένο φάκελο που περιείχε σε έντυπη 
μορφή την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 2 
παρ. 2.2.2.1 της διακήρυξης.
(Ο ανωτέρω φάκελος που φέρει τον αρ. πρωτ. 46636/23-06-2022 μονογράφεται από όλα τα μέλη της 
επιτροπής).

Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ‘’Χ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε’’, Αθηνάς 31, Αθήνα, υπέβαλε 
εμπρόθεσμα σφραγισμένο φάκελο που περιείχε σε έντυπη μορφή την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 2.2.2.1 της διακήρυξης.
(Ο ανωτέρω φάκελος που φέρει τον αρ. πρωτ. 47687/28-06-2022 μονογράφεται από όλα τα μέλη της 
επιτροπής).

Κατόπιν των παραπάνω, η επιτροπή έχοντας υπόψη: 

α) την υπ’ αρ. 42185/2022 (22PROC010699345 2022-06-07) 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 Π71/2022 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 08/07/2022 Πρακτικό αποσφράγισης ηλεκτρονικών προσφορών & αξιολόγησης 
δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς

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

1. ‘’ΑΦΟΙ Σ ΜΑΡΑΓΚΟΥ Ο.Ε’’,  

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=2091&tradingPartnerId=18530&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=2zoqqrKZMSbTwAvmvu-sMw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=282781&tradingPartnerId=280461&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=cmqWG-0-QBQrzeCWyLfLOw..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=35550&tradingPartnerId=51959&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=0IZZWB74A_qN2-jq0OUiWQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=552788&tradingPartnerId=463634&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=RdrdHYsLXu9uNT9ZM4TAYg..
http://www.ilion.gr/
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=146764&tradingPartnerId=160357&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=NCiqNd_-xOPd0eD7Imcs5A..


Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62ce650470128e28a8b0769b στις 13/07/22 11:23
11

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

ΟΜΑΔΑ: Α 22.399,75 € 27.775,69 €

ΟΜΑΔΑ: Β 8.261,11 € 10.243,78 €

ΟΜΑΔΑ: Γ 24.475,87 € 30.350,08 €

2. “ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε”,

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

ΟΜΑΔΑ: Α 22.506,50 € 27.908,06 €

ΟΜΑΔΑ: Β 7.449,20 € 9.237,01 €

3. ‘’ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ‘’

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

ΟΜΑΔΑ: Β 8.136,80 € 10.089,63 €

4. ‘’ΚΩΝΣΤΑΝ. ΚΑΙ ΔΗΜΗΤ. ΣΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε’’

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

ΟΜΑΔΑ: Β 5.828,80 € 7.227,71 €

ΟΜΑΔΑ: Γ 20.545,05 € 25.475,86 €

5.“ ΠΕΤΡΑΚΗΣ,,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ”,

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

ΟΜΑΔΑ: Β 7.998,30 € 9.917,89 €
ΟΜΑΔΑ: Γ 23.991,57 € 29.749,55 €

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6048&tradingPartnerId=22365&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=H22oh9mHjUu0caakuz4UTQ..
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=2091&tradingPartnerId=18530&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=2zoqqrKZMSbTwAvmvu-sMw..
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6. ‘’ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’

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

ΟΜΑΔΑ: Β 8.247,85 € 10.227,33 €

7. ‘’Χ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε’’

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

ΟΜΑΔΑ: Β 7.899,03 € 9.794,80 €

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Επιτροπή προτείνει:  

Η «Προμήθεια οικοδομικών υλικών-Υλικών σιδήρου-Χρωμάτων για τις ανάγκες του 
Δήμου» να ανατεθεί στους οικονομικούς φορείς:

1. ‘’ΑΦΟΙ Σ ΜΑΡΑΓΚΟΥ Ο.Ε’’ για την Ομάδα Α, αντί ποσού 22.399,75 € χωρίς Φ.Π.Α και   
      27.775,69 € με Φ.Π.Α

2. ‘’ΚΩΝΣΤΑΝ. ΚΑΙ ΔΗΜΗΤ. ΣΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε’’ για την Ομάδα Β, αντί ποσού 5.828,80 € 
      και 7.227,71 €  με Φ.Π.Α  και για την Ομάδα Γ, αντί ποσού 20.545,05 € χωρίς Φ. Π.Α και 
     25.475,86 € με Φ.Π.Α

Οι παραπάνω προσφορές είναι πλέον συμφέρουσες από οικονομικής άποψης βάσει τιμής και 
συμφωνούν πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της Π71/2022 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου.

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης
                                                   

Η Οικονομική Επιτροπή
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 
                                                    

  Αποφασίζει   Ομόφωνα
Α) Την έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής των τεχνικών 
προσφορών και των οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την 
«Προμήθεια οικοδομικών υλικών – Υλικών σιδήρου – Χρωμάτων για τις ανάγκες του 
Δήμου»
Β) Κηρύσσει προσωρινούς αναδόχους της υπηρεσίας με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – 
Υλικών σιδήρου – Χρωμάτων για τις ανάγκες του Δήμου», τους οικονομικούς φορείς: 

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=35550&tradingPartnerId=51959&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=0IZZWB74A_qN2-jq0OUiWQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=552788&tradingPartnerId=463634&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=RdrdHYsLXu9uNT9ZM4TAYg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=146764&tradingPartnerId=160357&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=455452684&oapc=24&oas=NCiqNd_-xOPd0eD7Imcs5A..
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1. “ΑΦΟΙ Σ ΜΑΡΑΓΚΟΥ Ο.Ε’’ για την Ομάδα Α, αντί ποσού 22.399,75 € χωρίς Φ.Π.Α και        
27.775,69 € με Φ.Π.Α.

2. “ΚΩΝΣΤΑΝ. ΚΑΙ ΔΗΜΗΤ. ΣΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε’’ για την Ομάδα Β, αντί ποσού 5.828,80 € και 
7.227,71 €  με Φ.Π.Α  και για την Ομάδα Γ, αντί ποσού 20.545,05 € χωρίς Φ.Π.Α και 25.475,86 
€ με Φ.Π.Α

γιατί οι προσφορές τους είναι πλέον συμφέρουσες από οικονομικής άποψης βάσει τιμής και 
συμφωνούν πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της Π71/2022 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου. 

Οι προσωρινοί ανάδοχοι θα κληθούν να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  που ορίζονται 
στην υπ΄αριθμ. 42185/2022 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                                                             Αθανασιάδη-Ψύλλου Β.
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