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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    51η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                        την 25.10.2022

          

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 25η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 09:30 π.μ. ύστερα από την υπ. αριθμ. 77786/21.10.2022 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 21.10.2022 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. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                                        «      «
4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.                           «      «
5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.      «      «

ΑΠΟΝΤΕΣ   

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

                 ΑΠΟΦΑΣΗ –375–

 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 και τοποθέτηση 
κουφωμάτων αλουμινίου στο 5ο και 11ο Δημοτικό και στο 3ο Νηπιαγωγείο».

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 77717/21.10.2022 σχετικό έγγραφο της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι:

                 «Σας στέλνουμε τα από 20-10-2022 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορούν α) την αποσφράγιση του διαγωνισμού, την αξιολόγηση των 
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δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών και β) την αξιολόγηση οικονομικών 
προσφορών, για την «Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου στο 5ο και 11ο 
Δημοτικό και στο 3ο Νηπιαγωγείο», 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.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στο Ίλιον, σήμερα 02-08-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο τρίτο όροφο του Δημαρχείου 
Ιλίου, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. Αριθ. 241/2022 (ΑΔΑ: Ψ19ΝΩΕΒ-Ω3Ρ) 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και 
αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου στο 5ο και 11ο 
Δημοτικό και στο 3ο Νηπιαγωγείο» προϋπολογισμού 136.950,00€ με Φ.Π.Α. 32.868,00€ 
της υπ. αριθ. 51930/11-07-2022 διακήρυξης, η οποία έλαβε τον υπ’ αριθ. 167605 αριθμό 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 22PROC010910474 2022-07-12

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

1. Μητρογιάννη Ιωάννα, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός (τακτικό μέλος επιτροπής)

2. Αλειφέρη Χρυσούλα, ΔΕ Δομικών Έργων (τακτικό μέλος επιτροπής)

3. Μαγγίνα Μαρία, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών (τακτικό μέλος επιτροπής)

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 51930/2022 διακήρυξη της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, 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 167605. Η 
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καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 
27/07/2022 και ώρα 15:00:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 
είναι η 02/08/2022 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 167605 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 ΒΛΑΣΤΑΚΗ ΣΙΑ ΟΕ 27/07/2022 11:12:09
ΚΙΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 26/07/2022 19:10:57

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι φάκελοι των προσφορών των παραπάνω οικονομικών φορέων 
υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα και 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» – «Τεχνικές Προσφορές» και «Οικονομικές Προσφορές» 
των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 15 της διακήρυξης με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον 
η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές 
είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους κωδικούς α/α συστήματος :

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Α/Α 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1 ΑΦΟΙ ΒΛΑΣΤΑΚΗ ΣΙΑ ΟΕ 292281

2 ΚΙΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 292864

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!HkOUFZDoo2Fch8EtkV1fxg%7D&bid_number=%7B!!8t3ouH9y4YGE2TjnWDN5yw%7D&_ti=1608342990&oapc=12&oas=_s2DwOgl8_RBKIxZJo0gog..
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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 ο 
συμμετέχον οικονομικός φορέας «ΚΙΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ» κατέθεσε την απαιτούμενη 
εγγύηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), ενώ ο συμμετέχον οικονομικός φορέας 
«ΑΦΟΙ ΒΛΑΣΤΑΚΗ ΣΙΑ ΟΕ» υπέβαλε την απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής σε έντυπη μορφή, 
προσκομίζοντας το πρωτότυπό της, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του 
διαγωνισμού, κατά τα άρθρα 8 και 20 της διακήρυξης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στον έλεγχο της εγκυρότητας των εγγυητικών 
επιστολών. Επικοινώνησε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον φορέα που φέρεται να έχει 
εκδώσει την έντυπη εγγυητική επιστολή, που κατέθεσε ο συμμετέχον και διαπίστωσε την 
εγκυρότητά της. Επίσης για την εγγυητική επιστολή συμμετοχής που είχε εκδοθεί από το Ταμείο 
Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), ελέγχθηκε μέσω της ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας  https://validate.tmede.gr/#/ και διαπιστώθηκε η εγκυρότητάς της.
Οι οικονομικοί φορείς υπέβαλαν εμπρόθεσμα και νομότυπα μέχρι την ημερομηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών τους, σφραγισμένους φακέλους που περιείχαν σε έντυπη μορφή τα 
στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη 
μορφή σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ. αριθ. 64869/2021  Διακήρυξης και με το Ν.4250/2014.
Οι ανωτέρω φάκελοι που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του Δήμου, παραδόθηκαν ενσφράγιστοι 
στην Επιτροπή κατά την έναρξη της διαδικασίας και έλαβαν τους εξής αριθμούς πρωτοκόλλου: 

Κατόπιν των παραπάνω, η επιτροπή έχοντας υπόψη : 
α) την υπ’ αρ. 51930/2022 (22PROC010910474 2022-07-12) 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. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή,
β) τη σχετική με κωδικό Π91/2022 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:

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Αρ. πρωτ. έντυπης 
προσφοράς

1 ΑΦΟΙ ΒΛΑΣΤΑΚΗ ΣΙΑ ΟΕ 58075/29-07-2022

2 ΚΙΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 57992/29-7-2022

https://validate.tmede.gr/#/
http://www.ilion.gr/
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1. «ΑΦΟΙ ΒΛΑΣΤΑΚΗ ΣΙΑ Ο.Ε.»

Δικαιολογητικά συμμετοχής /

Τεχν. Προσφορά
Κεφάλαιο διακήρυξης Παρατηρήσεις

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(Ε.Ε.Ε.Σ.)

Κεφάλαιο 2 παράγρ. 2.4.3.1 Υπεβλήθη

Εγγύηση  συμμετοχής Κεφάλαιο 2 παράγρ. 2.4.3.1 Υπεβλήθη

Απαιτήσεις Τεχνικής προσφοράς 
Κεφάλαιο 2 παράγρ. 2.4.3.2,  
Παράρτημα ΙΙ (άρθρο 2)

Δεν υπεβλήθησαν 
όλα τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά

2. «ΚΙΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ»

Δικαιολογητικά συμμετοχής /

Τεχν. Προσφορά
Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(Ε.Ε.Ε.Σ.)

Κεφάλαιο 2 παράγρ. 2.4.3.1 Υπεβλήθη

Εγγύηση  συμμετοχής Κεφάλαιο 2 παράγρ. 2.4.3.1 Υπεβλήθη 

Απαιτήσεις Τεχνικής προσφοράς 
Κεφάλαιο 2 παράγρ. 2.4.3.2,  
Παράρτημα ΙΙ (άρθρο 2) Υπεβλήθη 

Αναλυτικά:
Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΒΛΑΣΤΑΚΗ ΣΙΑ Ο.Ε.» δεν πληροί τις απαιτήσεις 
της Τεχνικής Προσφοράς (επί ποινή αποκλεισμού) διότι αφενός δεν υπεβλήθη πιστοποιητικό 
συστήματος διαχείρισης ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2015 του προσφέροντα ούτε πιστοποιητικό 
που να πιστοποιείται ότι ο προσφέρων είναι εκτός από κατασκευαστής και τοποθετητής των 
συστημάτων αλουμινίου και αφετέρου στα Τεχνικά Φυλλάδια των προσφερόμενων κουφωμάτων 
δεν αναγράφεται η πιστοποίηση CE.

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή προτείνει:

• Την απόρριψη της προσφοράς που υπέβαλλε ο διαγωνιζόμενος «ΑΦΟΙ ΒΛΑΣΤΑΚΗ ΣΙΑ 
Ο.Ε.» με αριθμό προσφοράς συστήματος 292281 για τους λόγους που αναφέρονται 
αναλυτικά ανωτέρω στο παρόν πρακτικό:

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!HkOUFZDoo2Fch8EtkV1fxg%7D&bid_number=%7B!!8t3ouH9y4YGE2TjnWDN5yw%7D&_ti=1608342990&oapc=12&oas=_s2DwOgl8_RBKIxZJo0gog..
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• Την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλλε ο οικονομικός φορέας: «ΚΙΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ», με αρ. προσφοράς συστήματος 292864, καθώς είναι σύμφωνη με τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από τα αναφερόμενα 
παραπάνω στο παρόν πρακτικό. 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  2

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στο Ίλιον, σήμερα 20-10-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο τρίτο όροφο του Δημαρχείου 
Ιλίου, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. Αριθ. 241/2022 (ΑΔΑ: Ψ19ΝΩΕΒ-Ω3Ρ) 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην  αξιολόγηση των προσφορών 
που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου στο 5ο και 11ο Δημοτικό και στο 
3ο Νηπιαγωγείο» της υπ. αριθ. 51930/11-07-2022 διακήρυξης, η οποία έλαβε τον υπ’ αριθ. 
167605 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 22PROC010910474 2022-07-12

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

1. Μητρογιάννη Ιωάννα, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός (τακτικό μέλος επιτροπής)

2. Αλειφέρη Χρυσούλα, ΔΕ Δομικών Έργων (τακτικό μέλος επιτροπής)

3. Μαγγίνα Μαρία, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών (τακτικό μέλος επιτροπής)

Την  02/08/2022 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 Πρακτικό 1 αποσφράγισης και 
αξιολόγησης τεχνικών προσφορών.
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Σήμερα, η Επιτροπή θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν 
αποδεκτά.

Λαμβάνοντας υπόψη:

α) την υπ’ αρ. 51930/2022 (22PROC010910474 2022-07-12) 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. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή,
β) τη σχετική με κωδικό Π91/2022 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,
θ) Το από 18/10/2022 Πρακτικό 1 αποσφράγισης ηλεκτρονικών προσφορών & αξιολόγησης 
δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς.

Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα ΚΙΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, 
μοναδικού υποψηφίου του οποίου τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν 
αποδεκτά παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα όπως ελήφθη από την πλατφόρμα του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ):

 Προμηθευτής Α/Α προσφοράς 
συστήματος

Αξία με ΦΠΑ (€) 

ΚΙΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 292864 169.759,10

Η εν λόγω οικονομική προσφορά, η οποία είχε χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτική, έχει ήδη 
αποχαρακτηριστεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 
Η υποβληθείσα οικονομική του προσφορά κρίνεται αποδεκτή, καθώς είναι σύμφωνη με τους όρους 
της διακήρυξης. 
 Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η Επιτροπή προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή: 

Την ανάδειξη της ΚΙΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ως προσωρινού αναδόχου της «Προμήθεια 
και τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου στο 5ο και 11ο Δημοτικό και στο 3ο 
Νηπιαγωγείο» με προσφορά αξίας: 169.759,10€ με ΦΠΑ γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, 
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.

http://www.ilion.gr/
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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 «Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων 
αλουμινίου στο 5ο και 11ο Δημοτικό και στο 3ο Νηπιαγωγείο»  

2. Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο  για την «Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων 
αλουμινίου στο 5ο και 11ο Δημοτικό και στο 3ο Νηπιαγωγείο τον οικονομικό φορέα  με την 
επωνυμία «ΚΙΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ» με προσφορά αξίας: 169.759,10€ με ΦΠΑ 
γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις 
τεχνικές προδιαγραφές.

Ο προσωρινός ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  που ορίζονται 
στην υπ΄αριθμ. 51930/2022 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., 

                  Κουκουβίνος Δ., Μαρκόπουλος Φ.,  
Βέργος Ι.

     ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ          
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