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      Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:4113/02.02.2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                           6η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                               την 01.02.2018 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 1η Φεβρουαρίου 

2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 2990/26-01-2018 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 26-01-2018. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ       Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ  Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ  Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «      « 

4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «      « 

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

6. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.   Αν. Μέλος της Ο.Ε. 

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.          Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ   «     «           

3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.   «     «   

              ΑΠΟΦΑΣΗ –058– 

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

15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού και την 

ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για 

τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, ως προς τις ομάδες 2 και 4, έτους 2018». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 2827/25.01.2018 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας  του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

« Σας στέλνουμε το από 25/01/2018  πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού 

διαγωνισμού που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής , τεχνικών προσφορών και 

οικονομικών προσφορών, για την  «προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού 

για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου ως προς τις ομάδες 2 και 4» έτους 2018  

καθώς και το σχετικό φάκελο, και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

 Ν.4412/2016.» 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» 
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για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου ως προς τις ομάδες 2 και 4», προϋπολογισμού 19.249,76 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

  

 Στο Ίλιον την 24η Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη, στο Δημαρχείο Ιλίου, το οποίο 

βρίσκεται επί της οδού Κάλχου 48-50, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης 

υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2017 βάσει 

του Ν. 4412/16 και της με αριθμό 039/3417/27-01-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ιλίου (62ΤΖΩΕΒ-ΨΕ1), αποτελούμενη από τους: 

 

Τακτικά μέλη 

1. Δήμητρα ΚΟΝΤΕΚΑΚΗ   

2. Δημήτριος ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ 

3. Ευάγγελος ΓΕΡΑΣΗΣ 

 

Αναπληρωματικά μέλη   

1. Καλλιόπη ΔΙΑΜΑΝΤΗ 

2. Ευαγγελία ΝΙΝΟΥ 

3. Πολυζώης ΧΡΗΣΤΟΥ 

 

Παρόντα μέλη της οποίας ήταν τα κάτωθι: 

1. Δήμητρα ΚΟΝΤΕΚΑΚΗ   

2. Δημήτριος ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ 

3. Ευάγγελος ΓΕΡΑΣΗΣ 

 

και έχοντας υπόψη της: 

 

1. Την με κωδικό Π155/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ίλιου 

(17REQ002175066),  

2. την υπ’ αριθμ. 476/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΧΩ2ΩΕΒ-ΙΓΧ) για την έγκριση 

της διάθεσης της πίστωσης, των τεχνικών προδιαγραφών και την κατάρτιση των όρων διακήρυξης 

για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών 

του Δήμου Ιλίου»,  

3. την υπ’ αρ. 52339/29-11-2017 Διακήρυξη (17PRΟC002319475) του Δημάρχου, περίληψη της 

οποίας δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (AΔΑ: ΩΜΓΚΩΕΒ-ΖΝΚ) καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του 

Δήμου Ιλίου www.ilion.gr, 

4. Την με αριθμ. πρωτ. 532/55711/19-12-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  

(ΑΔΑ: ΩΩΓ0ΩΕΒ-ΝΒΟ) με την οποία αποφασίστηκε η επαναδιακήρυξη του διαγωνισμού με τους 

ίδιους όρους, για τις ομάδες 2 και 4 για τις οποίες δεν υπήρξαν προσωρινοί ανάδοχοι,  

5. Την με αριθμ. πρωτ. 1119/11-01-2018 Επαναδιακήρυξη (18PROC002536979) του Δημάρχου, 

περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (AΔΑ: ΩΟΡΩΩΕΒ-ΠΕΤ) καθώς και στην επίσημη 

ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr, 

συνήλθε για την διενέργεια της ανωτέρω Δημοπρασίας.  

 

Η Επιτροπή δημοσία συνεδριάζουσα δέχεται τις προσφορές των ενδιαφερομένων σε όλη τη διάρκεια 

http://www.ilion.gr/
http://www.ilion.gr/
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της αναφερομένης στην διακήρυξη ώρας κατά σειρά προσελεύσεως, ως κάτωθι: 

 
Πρώτος παραδίδεται στην Επιτροπή μέσω πρωτοκόλλου φάκελος σφραγισμένος, ο οποίος στο 
εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει την εταιρική επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση: 
 

1. «Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΣ – Γ.ΝΤΑΪΡΤΖΕΣ Α.Ε.», Εισαγωγή – Εμπορία Χάρτου, Πάρνηθος 2 & 

Παλαμά 13, Καματερό, Τ.Κ. 13 451, και έχει λάβει τον αριθμό πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου 

2531/23-1-2018 

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται με τον αριθμό ένα (1) και μονογράφεται από όλα τα μέλη της 

Επιτροπής. 

 

Δεύτερος παραδίδεται στην Επιτροπή φάκελος σφραγισμένος, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος 
αυτού φέρει την εταιρική επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση: 

2. «SMART OFFICE SUPPLIES ΕΠΕ», Εμπορία Υλικών Η/Υ & Ειδών Γραφείου, Μενεκράτους 
47, Ν. ΚΟΣΜΟΣ, Τ.Κ. 11 631 

 
Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται με τον αριθμό δύο (2) και μονογράφεται από όλα τα μέλη της 

Επιτροπής. 

 
Τρίτος παραδίδεται στην Επιτροπή φάκελος σφραγισμένος, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος 

αυτού, φέρει την εταιρική επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση: 
 

3.  «TURN ON OFFICE ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ι.Κ.Ε.», Εμπορία Ειδών Γραφείου-

Η/Υ,   Πύδνας 15, Βοτανικός Τ.Κ. 11 855 

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται με τον αριθμό τρία (3) και μονογράφεται από όλα τα μέλη της 
Επιτροπής. 

 
Τέταρτος παραδίδεται στην Επιτροπή φάκελος σφραγισμένος, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος 

αυτού, φέρει την εταιρική επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση: 
 

4. «διαγραμμα αβετε – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Στουρνάρη 51, Αθήνα, Τ.Κ. 10 682 

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται με τον αριθμό τέσσερα (4) και μονογράφεται από όλα τα μέλη 

της Επιτροπής. 

 

Αφού τελείωσε η ώρα που ορίζεται στην Διακήρυξη και μη συνεχιζόμενης κατά αδιάκοπο σειρά της 

παραδόσεως των προσφορών, κηρύσσεται η λήξη παράδοσης των προσφορών και απαγορεύεται για 

οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή των προσφορών μεταγενέστερα με ποινή ακυρότητας του 

διαγωνισμού, ενώ επίσης κηρύσσεται η έναρξη της δημόσιας αποσφράγισης των παραδοθέντων 

φακέλων κατά σειρά παραδόσεως και του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, ο οποίος έχει ως 

εξής: 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Πρώτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (1) φάκελος της προσφοράς της εταιρείας: «Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΣ – 
Γ.ΝΤΑΪΡΤΖΕΣ Α.Ε.» 
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Δικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Τυποποιημένο ΄Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 5 Κατατέθηκε 

 

Η εν λόγω εταιρεία συμμετέχει μόνο για την 2η ΟΜΑΔΑ (Φωτοαντιγραφικό χαρτί) 

Μετά την καταγραφή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής η Επιτροπή διαπίστωσε 

ότι αυτά ήταν πλήρη. 

 

 

Δεύτερος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (2) φάκελος της προσφοράς της εταιρείας: «SMART 

OFFICE SUPPLIES ΕΠΕ» 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Τυποποιημένο ΄Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 5 Κατατέθηκε 

 

Η εν λόγω εταιρεία συμμετέχει για τις ΟΜΑΔΕΣ 2 (φωτοαντιγραφικό χαρτί) και 4 (Σφραγίδες) 

Μετά την καταγραφή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής η Επιτροπή διαπίστωσε 

ότι αυτά ήταν πλήρη. 

 

 

Τρίτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (3) φάκελος της προσφοράς της εταιρείας: «TURN ON 

OFFICE ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ι.Κ.Ε.» 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Τυποποιημένο ΄Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 5 Κατατέθηκε  

 

Η εν λόγω εταιρεία συμμετέχει για τις ΟΜΑΔΕΣ 2 (φωτοαντιγραφικό χαρτί) και 4 (Σφραγίδες) 

Μετά την καταγραφή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής της εν λόγω εταιρείας 

η Επιτροπή παρατήρησε τα εξής: 

 στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) που είχε συμπληρώσει η εταιρεία, 
Μέρος ΙΙ, ενότητα Δ (Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας), δεν είχε συμπληρωθεί το αντίστοιχο πεδίο. 

Συνεπώς το ΤΕΥΔ της εν λόγω εταιρείας δεν θεωρείται πλήρες και η προσφορά της 
απορρίπτεται. 

 

 

Τέταρτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (4) φάκελος της προσφοράς της εταιρείας: 

«διάγραμμα αβετε – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Τυποποιημένο ΄Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 5 Κατατέθηκε  

 

Η εν λόγω εταιρεία συμμετέχει μόνο για την ΟΜΑΔΑ 2 (Φωτοαντιγραφικό χαρτί) 

Μετά την καταγραφή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής η Επιτροπή διαπίστωσε 

ότι αυτά ήταν πλήρη. 

 

 

Κατόπιν της καταγραφής και του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής η Επιτροπή προχώρησε 
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στην αποσφράγιση των παραδοθέντων τεχνικών φακέλων όλων των εταιρειών που οι προσφορές  

τους έγιναν αποδεκτές, κατά σειρά παραδόσεως και του ελέγχου αυτών ως εξής: 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 

Πρώτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (2) φάκελος της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας με 

επωνυμία: «Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΣ – Γ.ΝΤΑΪΡΤΖΕΣ Α.Ε.» 

 
Για την 2η ΟΜΑΔΑ – Φωτοαντιγραφικό χαρτί 
 Η τεχνική προσφορά της εταιρείας για την 1η Ομάδα κρίνεται αποδεκτή 

 

 
 

Δεύτερος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (3) φάκελος της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας 

με επωνυμία: «SMART OFFICE SUPPLIES ΕΠΕ» 

Για την 2η ΟΜΑΔΑ – Φωτοαντιγραφικό χαρτί 
 Το τεχνικό φυλλάδιο της δεν συμφωνεί πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β 
της με αριθμ. πρωτ. 1119/11-01-2018 επαναδιακήρυξης. 

 Η εταιρεία δεν έχει καταθέσει τεχνικό φυλλάδιο για το προσφερόμενο υπό Α/Α 414 είδος, ως 
όφειλε, Άρθρο 6: Περιεχόμενο Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς του Παραρτήματος Α: Γενικοί όροι 
διαγωνισμού και Άρθρο 3: Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄: «Ειδικοί όροι του 
διαγωνισμού» της Διακήρυξης. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Τεχνική Προσφορά της εταιρείας «SMART OFFICE SUPPLIES 

ΕΠΕ» δεν κρίνεται αποδεκτή.  

 
Για την 4η ΟΜΑΔΑ – Σφραγίδες 
 Η τεχνική προσφορά της εταιρείας για την 1η Ομάδα κρίνεται αποδεκτή. 

 

 
 

Τρίτος αποσφραγίζεται ο υπ’ αριθμ. (4) φάκελος της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας με 

επωνυμία: «διάγραμμα αβετε – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Για την 2η ΟΜΑΔΑ - Φωτοαντιγραφικό χαρτί 
 Η εταιρεία δεν έχει υποβάλει για τα είδη 403, 404, 405, 408, 409, 410, 411, 412 και 414 τεχνικό 
φυλλάδιο της εταιρείας που κατασκευάζει τα προς προμήθεια είδη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 3 «Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήματος Β΄ της με αριθμ. πρωτ. 1119/11-01-2018 
επαναδιακήρυξης. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω η τεχνική προσφορά της εταιρείας «διάγραμμα αβετε – ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την 1η Ομάδα δεν κρίνεται 
αποδεκτή. 

 
 

 

Κατόπιν της καταγραφής και του ελέγχου των τεχνικών φακέλων των εταιρειών η Επιτροπή 

προχώρησε στην αποσφράγιση των παραδοθέντων φακέλων οικονομικών προσφορών των εταιρειών 
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που προχώρησαν στο στάδιο αυτό και του ελέγχου αυτών: 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 

Πρώτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (1) φάκελος της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας 

με επωνυμία: «Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΣ – Γ.ΝΤΑΪΡΤΖΕΣ Α.Ε.» 

Η οικονομική προσφορά της εν λόγω εταιρείας έχει ως εξής: 

 

ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΟΜΑΔΑΣ (Χωρίς Φ.Π.Α. 24%) 
12.636,10

€ 

Φ.Π.Α. 24% 3.032,66€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΟΜΑΔΑΣ (Με Φ.Π.Α. 24%) 
15.668,76

€ 

 

 

 

Δεύτερος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (2) φάκελος της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας 

με επωνυμία: «SMART OFFICE SUPPLIES ΕΠΕ» 

Η οικονομική προσφορά της εν λόγω εταιρείας έχει ως εξής: 

 

ΣΥΝΟΛΟ 4ης ΟΜΑΔΑΣ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) 403,90€ 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24% 96,94€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4ης ΟΜΑΔΑΣ (Με Φ.Π.Α. 24%) 500,84€ 

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή προτείνει: 

 

α) ως προσωρινό ανάδοχο για την ΟΜΑΔΑ 2 (Φωτοαντιγραφικό χαρτί) του διαγωνισμού 

«Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 

Ιλίου για τις ομάδες 2 και 4», προϋπολογισμού 19.249,76 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., την 

εταιρεία «Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΣ – Γ.ΝΤΑΪΡΤΖΕΣ Α.Ε.», η οποία κατέθεσε οικονομική προσφορά ποσού 

15.668,76€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σχετικής μελέτης με κωδικό Π155/2017 και της με αριθμό 1119/11-01-2018 επαναδιακήρυξης του 

παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού, 

β) ως προσωρινό ανάδοχο για την ΟΜΑΔΑ 4 (Σφραγίδες) του διαγωνισμού  «Προμήθεια γραφικής 

ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου για τις ομάδες 2 

και 4», προϋπολογισμού 19.249,76 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., την εταιρεία «SMART 

OFFICE SUPPLIES ΕΠΕ», η οποία κατέθεσε οικονομική προσφορά ποσού 500,84 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης 

με κωδικό Π155/2017 και της με αριθμό 1119/11-01-2018 επαναδιακήρυξης του παρόντος συνοπτικού 

διαγωνισμού.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

       Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

        Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Εγκρίνει το Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την 
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«Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 

Ιλίου, ως προς τις ομάδες 2 και 4, έτους 2018», και ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο της παραπάνω 

προμήθειας ως εξής: 

α) Για τα είδη της  Ομάδας 2 :«Φωτοαντιγραφικό χαρτί» την εταιρεία «Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΣ – 

Γ.ΝΤΑΪΡΤΖΕΣ Α.Ε.», η οποία κατέθεσε οικονομική προσφορά ποσού 15.668,76€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης 

με κωδικό Π155/2017 και της με αριθμό 1119/11-01-2018 επαναδιακήρυξης του παρόντος συνοπτικού 

διαγωνισμού 

β)  Για τα είδη της Ομάδας 4 : «Σφραγίδες» την εταιρεία «SMART OFFICE SUPPLIES ΕΠΕ», η 

οποία κατέθεσε οικονομική προσφορά ποσού 500,84 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και είναι 

σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης με κωδικό Π155/2017 και της με αριθμό 

1119/11-01-2018 επαναδιακήρυξης του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού. 

 

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

προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ( ήτοι της οικονομικής επιτροπής), η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό 

της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 

Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο 

αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                                           Κουμαραδιός Γ., Γκόγκος Κ,          

                                     Χαραλαμπόπουλος Ι., Βέργος Ι., 

                                       Κανελλόπουλος Γ., Γαλούνης Δ.        

        

                ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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