
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63d8fd4c874a8294a87d8dd3 στις 01/02/23 08:45

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                         7η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                           την 31.01.2023

          

 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 31η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09:30 π.μ. ύστερα από την υπ. αριθμ. 6668/27.01.2023 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 27.01.2023 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με 
το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022.

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                      Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ      Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.
2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ          Μέλος της Ο.Ε.
3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.                           «      «
4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.      «      «
5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                  «      «
 ΑΠΟΝΤΕΣ   

1. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                 Μέλος της Ο.Ε.
2. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                                       «      «
3. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.      «      «

                 ΑΠΟΦΑΣΗ –025–

     Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 
5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων που αφορά στην «Ενίσχυση/Αναβάθμιση των 
υποδομών που συμβάλλουν στην αύξηση της χρήσης του Δημόσιου Αστικού χώρου και τονώνουν 
την κοινωνικοποίηση των πολιτών».

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 5424/24.01.2023 σχετικό έγγραφο της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι:
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           «Σας στέλνουμε τα από 20-01-2023 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 «Ενίσχυση/Αναβάθμιση των υποδομών που συμβάλλουν στην αύξηση της 
χρήσης του Δημόσιου Αστικού χώρου και τονώνουν την κοινωνικοποίηση των πολιτών», 
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. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.740.186,24€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Στο Ίλιον την 15/12/2022, ημέρα Πέμπτη συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή 
διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την 
υπ’ αριθμόν 388/79941/01-11-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΚΒ5ΩΕΒ-
6ΡΕ) προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που 
κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» (Αριθμ. πρωτ. Διακήρυξης 81536/04-11-2022), η οποία έλαβε τον 175829 
αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας Α.Δ.Α.Μ. 22PROC011547998 2022-11-07.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

1. Μαρία Μαγγίνα, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός
2. Ευάγγελος Γεράσης, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
3. Δήμητρα Κοντεκάκη, ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός

Σύμφωνα με την διακήρυξη η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ήταν η 21/11/2022 
και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν η 09/12/2022. Η ημερομηνία 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 15/12/2022.

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 175829 και διαπίστωσε αφενός ότι ο 
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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 η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. 

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 προσκομίζοντας σε 
έντυπη μορφή είτε σε ηλεκτρονική, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του 
διαγωνισμού.

5. Στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή επικοινώνησε με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει 
τις εγγυητικές επιστολές, που κατέθεσαν οι συμμετέχοντες και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους.

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

Α/Α   Επωνυμία Υποψήφιου Οικονομικού Φορέα

Ημερομηνία και 
ώρα

υποβολής 
προσφοράς

1 URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 9/12/2022 10:24:45

2 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΡΓΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 08/12/2022 17:01:42

3 ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ 09/12/2022 12:15:24

4 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 09/12/2022 12:27:28

5 ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 08/12/2022 17:35:21

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=46552&tradingPartnerId=65332&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=6mUAWGLi2sSvX4kuFY4aFg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=46552&tradingPartnerId=65332&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=6mUAWGLi2sSvX4kuFY4aFg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=22195&tradingPartnerId=32235&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=vnEZTPwpfEx-dViRZN7xuQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=22195&tradingPartnerId=32235&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=vnEZTPwpfEx-dViRZN7xuQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=823789&tradingPartnerId=669835&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=_RZPUxK5kDfmR842JHNBOQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=229799&tradingPartnerId=221764&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=q207qCMBwjZXuzYnZg1Aeg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=85723&tradingPartnerId=108126&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=Hw846_QnTljNShzPYz7MFA..
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6 ΤΡΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 08/12/2022 10:05:57

7. 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   Επωνυμία Υποψήφιου Οικονομικού Φορέα

Συστημικός 
Αριθμός 

Προσφοράς

1 URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 316315

2 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΡΓΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 313453

3 ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ 313100

4 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 311372

5 ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 316410

6 ΤΡΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 316214

8. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2 της διακήρυξης, έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
μορφή και σε κλειστό φάκελο, 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. 

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 διακήρυξης, 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   Επωνυμία Υποψήφιου Οικονομικού Φορέα
Αριθμός 

Πρωτοκόλλου 
Φακέλου

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=47495&tradingPartnerId=67123&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=Iyx9tFaJiLKiMVNUqosczA..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=47495&tradingPartnerId=67123&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=Iyx9tFaJiLKiMVNUqosczA..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=46552&tradingPartnerId=65332&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=6mUAWGLi2sSvX4kuFY4aFg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=46552&tradingPartnerId=65332&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=6mUAWGLi2sSvX4kuFY4aFg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=22195&tradingPartnerId=32235&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=vnEZTPwpfEx-dViRZN7xuQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=22195&tradingPartnerId=32235&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=vnEZTPwpfEx-dViRZN7xuQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=823789&tradingPartnerId=669835&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=_RZPUxK5kDfmR842JHNBOQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=229799&tradingPartnerId=221764&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=q207qCMBwjZXuzYnZg1Aeg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=85723&tradingPartnerId=108126&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=Hw846_QnTljNShzPYz7MFA..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=47495&tradingPartnerId=67123&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=Iyx9tFaJiLKiMVNUqosczA..
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1 URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 91409/12-12-2022

2 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΡΓΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -

3 ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ 91382/12-12-2022

4 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 91352/12-12-2022

5 ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -

6 ΤΡΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -

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

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 συμμετοχής που υπέβαλλαν, είναι τα εξής:

Α/Α   Επωνυμία Υποψήφιου Οικονομικού Φορέα Δικαιολογητικά

1 URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ε.Ε.Ε.Σ. και Εγγυητική 
Συμμετοχής

2 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΡΓΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ε.Ε.Ε.Σ., βεβαίωση 
επίσκεψης και Εγγυητική 

Συμμετοχής

3 ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ
Ε.Ε.Ε.Σ., βεβαίωση 

επίσκεψης και Εγγυητική 
Συμμετοχής

4 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ε.Ε.Ε.Σ., βεβαίωση 

επίσκεψης και Εγγυητική 
Συμμετοχής

5 ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε.Ε.Σ. και Εγγυητική 
Συμμετοχής

6 ΤΡΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ε.Ε.Ε.Σ., βεβαίωση 
επίσκεψης και Εγγυητική 

Συμμετοχής
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α. Κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής του υποψήφιου οικονομικού φορέα: 
«URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η Επιτροπή 
διαπίστωσε ότι δεν είχε υποβληθεί η σχετική βεβαίωση επίσκεψης. Σύμφωνα α) με το άρθρο 3 των 
ειδικών όρων της με αριθμ. πρωτ. 81536/04-11-2022 Διακήρυξης και β) τη σχετική διευκρίνιση η 
οποία αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ την 23/11/2022 καθώς και στον επίσημο 
διαδικτυακό τόπο του Δήμου Ιλίου την 23/11/2022, θα πρέπει ο υποψήφιος οικονομικός φορέας να 
αποδεικνύει ότι έλαβε πλήρη γνώση των χώρων των παιδικών χαρών μετά από επίσκεψή του στους 
σχετικούς χώρους. Ειδικότερα:

«Στο παράρτημα ΙΙ της με αριθμ. πρωτ. 81536/04-11-2022 Διακήρυξης και συγκεκριμένα στο 
άρθρο 3: «Τεχνικές Προδιαγραφές», σύμφωνα με το οποίο: «Πρέπει να σημειωθεί ότι ο κάθε 
υποψήφιος ανάδοχος, θα πρέπει να έχει αποκτήσει πλήρη γνώση των χώρων των παιδικών χαρών, 
μετά από επίσκεψή του», διευκρινίζεται ότι η εν λόγω απαίτηση θα καλυφθεί με την προσκόμιση 
στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών φωτογραφιών (με χρονολογία και ημερομηνία) των χώρων 
των παιδικών χαρών της μελέτης, ώστε να εκδοθεί βεβαίωση επίσκεψης για τον κάθε υποψήφιο 
(εφόσον εκδηλώσει ενδιαφέρον και προσκομίσει τις απαιτούμενες φωτογραφίες). Την εν λόγω 
βεβαίωση επίσκεψης θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος να την έχει λάβει το αργότερο έως 
δύο μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (ήτοι έως και την 06/12/2022). 
Η βεβαίωση επίσκεψης θα πρέπει να κατατεθεί στο φάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική 
προσφορά» του κάθε υποψήφιου, επί ποινή αποκλεισμού, ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία ότι ο 
ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση των ειδικών συνθηκών των χώρων της μελέτης».

β. Κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής του υποψήφιου οικονομικού φορέα: 
«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΡΓΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η 
Επιτροπή διαπίστωσε τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υπέβαλλε ο υποψήφιος είναι πλήρη και 
σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 81536/04-11-2022 Διακήρυξή μας.

γ. Κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής του υποψήφιου οικονομικού φορέα: 
«ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ» η Επιτροπή διαπίστωσε τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
που υπέβαλλε ο υποψήφιος είναι πλήρη και σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 81536/04-11-2022 
Διακήρυξή μας.

δ. Κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής του υποψήφιου οικονομικού φορέα: 
«ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η Επιτροπή διαπίστωσε τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής που υπέβαλλε ο υποψήφιος είναι πλήρη και σύμφωνα με την με αριθμ. 
πρωτ. 81536/04-11-2022 Διακήρυξή μας.

ε. Κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής του υποψήφιου οικονομικού φορέα: 
«ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν είχε 
υποβληθεί η σχετική βεβαίωση επίσκεψης. Σύμφωνα α) με το άρθρο 3 των ειδικών όρων της με 
αριθμ. πρωτ. 81536/04-11-2022 Διακήρυξης και β) τη σχετική διευκρίνιση η οποία αναρτήθηκε 
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στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ την 23/11/2022 καθώς και στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του 
Δήμου Ιλίου την 23/11/2022 θα πρέπει ο υποψήφιος οικονομικός φορέας να αποδεικνύει ότι έλαβε 
πλήρη γνώση των χώρων των παιδικών χαρών μετά από επίσκεψή του στους σχετικούς χώρους. 
Ειδικότερα:

«Στο παράρτημα ΙΙ της με αριθμ. πρωτ. 81536/04-11-2022 Διακήρυξης και συγκεκριμένα στο 
άρθρο 3: «Τεχνικές Προδιαγραφές», σύμφωνα με το οποίο: «Πρέπει να σημειωθεί ότι ο κάθε 
υποψήφιος ανάδοχος, θα πρέπει να έχει αποκτήσει πλήρη γνώση των χώρων των παιδικών χαρών, 
μετά από επίσκεψή του», διευκρινίζεται ότι η εν λόγω απαίτηση θα καλυφθεί με την προσκόμιση 
στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών φωτογραφιών (με χρονολογία και ημερομηνία) των χώρων 
των παιδικών χαρών της μελέτης, ώστε να εκδοθεί βεβαίωση επίσκεψης για τον κάθε υποψήφιο 
(εφόσον εκδηλώσει ενδιαφέρον και προσκομίσει τις απαιτούμενες φωτογραφίες). Την εν λόγω 
βεβαίωση επίσκεψης θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος να την έχει λάβει το αργότερο έως 
δύο μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (ήτοι έως και την 06/12/2022). 
Η βεβαίωση επίσκεψης θα πρέπει να κατατεθεί στο φάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική 
προσφορά» του κάθε υποψήφιου, επί ποινή αποκλεισμού, ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία ότι ο 
ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση των ειδικών συνθηκών των χώρων της μελέτης».

στ. Κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής του υποψήφιου οικονομικού φορέα: 
«ΤΡΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η Επιτροπή 
διαπίστωσε τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υπέβαλλε ο υποψήφιος είναι πλήρη και σύμφωνα με 
την με αριθμ. πρωτ. 81536/04-11-2022 Διακήρυξή μας.

Από τα υποβληθέντα Ε.Ε.Ε.Σ. προκύπτει ότι οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς υπέβαλλαν προσφορά 
ως εξής: 

Α/Α   Επωνυμία Υποψήφιου Οικονομικού Φορέα Ομάδες 
συμμετοχής

1 URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1η, 2η, 3η και 4η

2 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΡΓΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 4η

3 ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ 1η, 2η, 3η και 4η

4 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1η, 2η, 3η και 4η

5 ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 4η

6 ΤΡΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 4η

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=47495&tradingPartnerId=67123&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=Iyx9tFaJiLKiMVNUqosczA..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=46552&tradingPartnerId=65332&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=6mUAWGLi2sSvX4kuFY4aFg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=46552&tradingPartnerId=65332&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=6mUAWGLi2sSvX4kuFY4aFg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=22195&tradingPartnerId=32235&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=vnEZTPwpfEx-dViRZN7xuQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=22195&tradingPartnerId=32235&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=vnEZTPwpfEx-dViRZN7xuQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=823789&tradingPartnerId=669835&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=_RZPUxK5kDfmR842JHNBOQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=229799&tradingPartnerId=221764&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=q207qCMBwjZXuzYnZg1Aeg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=85723&tradingPartnerId=108126&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=Hw846_QnTljNShzPYz7MFA..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=47495&tradingPartnerId=67123&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=Iyx9tFaJiLKiMVNUqosczA..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=47495&tradingPartnerId=67123&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=Iyx9tFaJiLKiMVNUqosczA..
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10. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους, που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της 
υπηρεσίας,

 μονογράφησαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ανά φύλλο.

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής προέκυψε ότι οι εταιρείες α) «URBAN 
INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και β) «ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αποκλείονται από την συνέχεια του διαγωνισμού καθότι 
δεν προσκόμισαν τις απαιτούμενες επί ποινή αποκλεισμού βεβαιώσεις επίσκεψης, ας αναλυτικά 
αναφέρεται ανωτέρω.

11. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των εταιρειών που είχαν 
πλήρη τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους, ήτοι: 

 

Α/Α   Επωνυμία Υποψήφιου Οικονομικού Φορέα Ομάδες 
συμμετοχής

1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΡΓΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

4η

2 ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ 1η, 2η, 3η και 4η

3 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1η, 2η, 3η και 4η

4 ΤΡΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

4η

Α. Κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του υποψήφιου οικονομικού φορέα: 
«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΡΓΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η 
Επιτροπή διαπίστωσε τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα με τους όρους 
και τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμ. πρωτ. 81536/04-11-2022 Διακήρυξης του Δήμου Ιλίου.     

Β. Κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του υποψήφιου οικονομικού φορέα: «ΠΑΝΕΛΛΑ 
ΖΗΝΟΒΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ» η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν είχε υποβάλλει κατάλογο 
παραδόσεων – τοποθετήσεων εξοπλισμού παιδικής χαράς, ελαστικών δαπέδων ασφαλείας και 
χυτού δαπέδου σε παιδικές χαρές εντός της προηγούμενης τριετίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 3 «Τεχνικές προδιαγραφές» των ειδικών όρων της με αριθμ. πρωτ. 81536/04-11-2022 
Διακήρυξής μας. Αντί αυτού ο υποψήφιος ανάδοχος υπέβαλε με το από 08/12/2022 έγγραφό του, 
κατάλογο παραδόσεων – τοποθετήσεων της εταιρείας: «ΖΗΝΟΒΙΑ Φ. ΠΑΝΕΛΛΑ» για την οποία 
αναφέρει ότι θα χρησιμοποιήσει ως υπεργολάβο.

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=85723&tradingPartnerId=108126&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=Hw846_QnTljNShzPYz7MFA..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=85723&tradingPartnerId=108126&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=Hw846_QnTljNShzPYz7MFA..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=22195&tradingPartnerId=32235&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=vnEZTPwpfEx-dViRZN7xuQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=22195&tradingPartnerId=32235&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=vnEZTPwpfEx-dViRZN7xuQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=823789&tradingPartnerId=669835&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=_RZPUxK5kDfmR842JHNBOQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=229799&tradingPartnerId=221764&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=q207qCMBwjZXuzYnZg1Aeg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=47495&tradingPartnerId=67123&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=Iyx9tFaJiLKiMVNUqosczA..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=47495&tradingPartnerId=67123&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=Iyx9tFaJiLKiMVNUqosczA..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=22195&tradingPartnerId=32235&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=vnEZTPwpfEx-dViRZN7xuQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=823789&tradingPartnerId=669835&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=_RZPUxK5kDfmR842JHNBOQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=823789&tradingPartnerId=669835&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=_RZPUxK5kDfmR842JHNBOQ..
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Σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 81536/04-11-2022 Διακήρυξη όσον αφορά τα κριτήρια της 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα (σελ. 20 της Διακήρυξης – Κριτήρια Επιλογής, άρθρα 2.2.5 Οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια και 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) δεν προβλέπεται η 
δυνατότητα στήριξης στην ικανότητα τρίτων.  

Συνεπώς η προσφορά υποψήφιου οικονομικού φορέα: «ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ», 
δεν γίνεται αποδεκτή και ο οικονομικός φορέας αποκλείεται από τη συνέχεια του διαγωνισμού. 

Γ. Κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του υποψήφιου οικονομικού φορέα: 
«ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η επιτροπή διαπίστωσε τη συμφωνία 
της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα με τους όρους και τεχνικές προδιαγραφές της με 
αριθμ. πρωτ. 81536/04-11-2022 Διακήρυξης του Δήμου Ιλίου.     

Δ. Κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του υποψήφιου οικονομικού φορέα: «ΤΡΙΟΔΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η Επιτροπή διαπίστωσε τη 
συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα με τους όρους και τεχνικές 
προδιαγραφές της με αριθμ. πρωτ. 81536/04-11-2022 Διακήρυξης του Δήμου Ιλίου.     

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. την υπ’ αριθ. 81536/04-11-2022 Διακήρυξη  

2. τις σχετικές διευκρινίσεις που δόθηκαν

3. τις υποβληθείσες προσφορές

4. τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως ισχύει

προτείνει προς τη Οικονομική Επιτροπή:

τη συνέχιση του διαγωνισμού με την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των οικονομικών 
φορέων:

Α/
Α   Επωνυμία Υποψήφιου Οικονομικού Φορέα Ομάδες 

συμμετοχής

1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΡΓΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

4η

2 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1η, 2η, 3η και 4η

3 ΤΡΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ 4η

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=229799&tradingPartnerId=221764&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=q207qCMBwjZXuzYnZg1Aeg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=47495&tradingPartnerId=67123&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=Iyx9tFaJiLKiMVNUqosczA..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=47495&tradingPartnerId=67123&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=Iyx9tFaJiLKiMVNUqosczA..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=22195&tradingPartnerId=32235&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=vnEZTPwpfEx-dViRZN7xuQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=22195&tradingPartnerId=32235&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=vnEZTPwpfEx-dViRZN7xuQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=229799&tradingPartnerId=221764&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=q207qCMBwjZXuzYnZg1Aeg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=47495&tradingPartnerId=67123&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=Iyx9tFaJiLKiMVNUqosczA..
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Β. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΝΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 

1.740.186,24€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Στο Ίλιον την 20/01/2023, ημέρα Παρασκευή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή 
διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την 
υπ’ αριθμόν 388/79941/01-11-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΚΒ5ΩΕΒ-6ΡΕ) 
προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο 
πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΕΝΙΣΧΥΣΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» (Αριθμ. πρωτ. Διακήρυξης 
81536/04-11-2022), η οποία έλαβε τον 175829 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε και 
αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας Α.Δ.Α.Μ. 
22PROC011547998 2022-11-07.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1. Μαρία Μαγγίνα, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός

2. Ευάγγελος Γεράσης, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

3. Δήμητρα Κοντεκάκη, ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός

1. Την  15/12/2022 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 ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Ι) αποσφράγισης και 
αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών.

2. Σήμερα, η Επιτροπή θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν 
αποδεκτά.

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=47495&tradingPartnerId=67123&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1490395926&oapc=37&oas=Iyx9tFaJiLKiMVNUqosczA..
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3. Οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, όπως ελήφθη 
από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ):

Όλες οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές κρίνονται αποδεκτές, καθώς είναι σύμφωνες με τους 
όρους της διακήρυξης. 

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:

ΟΜΑΔΑ 1η : ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ – ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΑΠΗΤΕΣ

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ποσό οικονομικής προσφοράς

1 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ 
ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.386.611,40 € με ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ 2η: ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΠΑΓΚΑΚΙΑ, ΚΑΔΟΙ, ΒΡΥΣΕΣ ΚΛΠ) 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ποσό οικονομικής προσφοράς

1 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ 
ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

74.465,72 € με ΦΠΑ

RFQ Quotes Received 6 0
Close Date Active Quotes 6 0

RFQ Currency Shortlisted Quotes 6 6

Header

File Dow nload Time

ΝΑΙ

20/1/2023 10:28

 Η Προσφορά που θα καταθέσει ο κάθε οικονομικός φορέας θα 
είναι απόλυτα σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 
όρους της παρούσας διακήρυξης.

ΝΑΙ ΝΑΙ, Η Προσφορά που καταθέτουμε είναι απόλυτα 
σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 
όρους της παρούσας διακήρυξης.

ΝΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ 
ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΡΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ 

Requirements
Title Weight Target Value

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΡΓΟΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Attachments Yes Yes Yes
Note to Buyer
Supplier's Quote Number
Quote Valid Until
Time of Quote 8/12/2022 17:01 9/12/2022 12:27 8/12/2022 10:05
Total Aw ard Amount

Included
Quote Total 125.290,00 1.352.066,00 101.154,00
Shortlist Status Included Included

ΛΑΜΠΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Quote Status Active Active Active
Contact ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ, ΜΕΡΟΠΗ

ΤΡΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ 

Supplier Site

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΡΓΟΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ 
ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Analyze RFQ: Αρ. Διακ. 81536 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
175829
9/12/2022 15:00
EUR
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ΟΜΑΔΑ 3η: ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ποσό οικονομικής προσφοράς

1 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ 
ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

80.622,32 € με ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ 4η: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ποσό οικονομικής προσφοράς

1 ΤΡΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

125.430,96 € με ΦΠΑ

2 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ 
ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

134.862,40 € με ΦΠΑ

3 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ 
ΕΡΓΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

155.359,60 € με ΦΠΑ

Συνεπώς: 

• η χαμηλότερη οικονομική προσφορά για τις ΟΜΑΔΕΣ 1η, 2η, 3η είναι του οικονομικού φορέα 
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία ανέρχεται στο ποσό των  
1.541.699,44 € με ΦΠΑ (ΟΜΑΔΑ 1η: 1.386.611,40 € + ΟΜΑΔΑ 2η: 74.465,72 € + ΟΜΑΔΑ 
3η: 80.622,32 €) και η οποία είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και του όρους 
την Διακήρυξης 81536/04-11-2022.

• η χαμηλότερη οικονομική προσφορά για την ΟΜΑΔΑ 4η  είναι του οικονομικού φορέα 
ΤΡΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία 
ανέρχεται στο ποσό των 125.430,96 € με ΦΠΑ και η οποία είναι σύμφωνη με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και του όρους την Διακήρυξης 81536/04-11-2022.  

 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. την υπ’ αριθ. 81536/04-11-2022 Διακήρυξη του Δημάρχου 

2. τις υποβληθείσες προσφορές

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
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4. το ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Ι) αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 
τεχνικών προσφορών 

5. την υπ’ αριθ. 55422/21-07-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΡΗΖΕΩΕΒ-ΣΝ3)

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:

α) Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ 
ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της  οποίας η οικονομική προσφορά ανέρχεται 
στο ποσό των  1.541.699,44 € με ΦΠΑ (ΟΜΑΔΑ 1η: 1.386.611,40 € + ΟΜΑΔΑ 2η: 74.465,72 € + 
ΟΜΑΔΑ 3η: 80.622,32 €) για την «ΕΝΙΣΧΥΣΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝΩΝΟΥΝ ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» για τις Ομάδες 1, 2 & 3, γιατί η προσφορά του είναι 
πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της 81536/04-11-2022 Διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές 
και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για τις εν λόγω Ομάδες. 

β) Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα «ΤΡΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της  οποίας η οικονομική 
προσφορά ανέρχεται στο ποσό των  125.430,96 € με ΦΠΑ για την «ΕΝΙΣΧΥΣΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΝΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» για την Ομάδα 4, γιατί η προσφορά 
του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της 81536/04-11-2022 Διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για την εν λόγω Ομάδα.

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

1. Την έγκριση των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού άνω  των ορίων που αφορούν α) την αποσφράγιση του διαγωνισμού, την 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών και β) την 
αξιολόγηση οικονομικών προσφορών για την «Ενίσχυση/Αναβάθμιση των υποδομών που 
συμβάλλουν στην αύξηση της χρήσης του Δημόσιου Αστικού χώρου και τονώνουν την 
κοινωνικοποίηση των πολιτών»  

2. Κηρύσσει προσωρινούς αναδόχους  για την «Ενίσχυση/Αναβάθμιση των υποδομών που 
συμβάλλουν στην αύξηση της χρήσης του Δημόσιου Αστικού χώρου και τονώνουν την 
κοινωνικοποίηση των πολιτών» ως εξής:
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➢ Για τις Ομάδες 1, 2 & 3 τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 
«ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», του  οποίου η 
οικονομική προσφορά ανέρχεται στο ποσό των  1.541.699,44 € με ΦΠΑ (ΟΜΑΔΑ 
1η: 1.386.611,40 € + ΟΜΑΔΑ 2η: 74.465,72 € + ΟΜΑΔΑ 3η: 80.622,32 €) γιατί η 
προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της 81536/04-11-2022 
Διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για τις 
εν λόγω Ομάδες. 

➢ Για την Ομάδα 4 τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΤΡΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», του  οποίου η 
οικονομική προσφορά ανέρχεται στο ποσό των  125.430,96 € με ΦΠΑ γιατί η 
προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της 81536/04-11-2022 
Διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για 
την εν λόγω Ομάδα.

Ο προσωρινός ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  που ορίζονται 
στην υπ΄αριθμ. 81536/04-11-2022 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

                    Βομπιράκη Ν., Τσιμόγιαννης Α., 
Μαρκόπουλος Φ.,  

                        Βέργος Ι., Γαλούνης Δ.

       ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ     
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