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       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:4114/02.02.2018 

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 –059– 

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

16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του 

ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών απολυμαντικών, καθαριότητας και 

ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου και των Νομικών του Προσώπων, έτους 

2018». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 2928/26.01.2018 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

«Σας στέλνουμε το από 08/01/18 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την αποσφράγιση των ηλεκτρονικών προσφορών, το από 

10/01/18 πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών και το 

από 26/01/2018, που αφορούν την υπηρεσία «Προμήθεια ειδών απολυμαντικών,  καθαριότητας 

και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου, 

έτους 2018», καθώς και το φάκελο της ανωτέρω προμήθειας, και παρακαλούμε να αποφασίσετε 
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σχετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.» 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2018 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Σήμερα στις 03-01-2018 συνεδρίασε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης 

υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για τον διαγωνισμό 

με τίτλο: «προμήθεια ειδών απολυμαντικών, καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» βάσει του Ν. 4412/16 και της με αριθμό 488/52226/28-11-2017 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου (Ψ91ΒΩΕΒ-0Β2), προκειμένου να 

αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ’ αρ. 50557 ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό της με αρ. πρωτ. 52732/30-11-2017 διακήρυξης του Δήμου Ιλίου με τίτλο «Διακήρυξη 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια ειδών απολυμαντικών, 

καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων 

του Δήμου Ιλίου, έτους 2018 προϋπολογισμού 137.062,66€ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.». Στη συνεδρίαση της επιτροπής  που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

 

1. Ευάγγελος ΓΕΡΑΣΗΣ, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

2. Μαρίνος ΚΡΗΤΙΚΟΣ, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 

3. Χρυσούλα ΑΛΕΙΦΕΡΗ, ΔΕ Δομικών Έργων 

 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την με αριθμ. 52732/30-11-2017 διακήρυξη του Δήμου Ιλίου  με 

τίτλο «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια 

ειδών απολυμαντικών, καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και 

Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου, έτους 2018 προϋπολογισμού 137.062,66€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α» καθώς 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 

(ΕΣΗΔΗΣ) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 

50557. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ήταν η 27/12/2017 και ώρα 15:00 μμ  
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Στη συνέχεια η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο 

σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) των μελών, 

επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 50557 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν 

χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα 

στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω 

προμηθευτές:  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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 διαπιστευτήριά τους προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. 

Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα 

αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» των προσφορών 

με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Επισημαίνεται ότι οι 

υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του 

διαγωνισμού άρθρο 15, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. 

 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν 

λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους κωδικούς α/α συστήματος:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 

καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
Ημερομηνία 

και  ώρα 
προσφοράς 

1 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ 

22/12/2017 
13:37:06 

2 
ONLY FRESH ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
18/12/2017 
16:36:09 

3 DOMIVIVENS ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε. 
26/12/2017 
20:02:45 

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
Α/Α 

προσφοράς 
συστήματος 

1 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ 

84208 

2 
ONLY FRESH ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
84327 

3 DOMIVIVENS ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε. 84764 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» 

 
για την προμήθεια ειδών απολυμαντικών, καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου, έτους 2018.  
   

 Στο Ίλιον την 3η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα  και ώρα 10:00 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 τον 

συγκεκριμένο διαγωνισμό βάσει του Ν. 4412/16 όπως ισχύει και της με αριθμό 488/52226/28-11-2017 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου (Ψ91ΒΩΕΒ-0Β2), αποτελούμενη από τους: 

  
Τακτικά μέλη 

1. Ευάγγελος ΓΕΡΑΣΗΣ, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού   

2. Μαρίνος ΚΡΗΤΙΚΟΣ, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 

3. Χρυσούλα ΑΛΕΙΦΕΡΗ, ΔΕ Δομικών Έργων 

 

Αναπληρωματικά μέλη   

1. Χαρίκλεια ΖΗΣΗ, ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 

2. Ευαγγελία-Ρουμπίνη ΝΙΝΟΥ, ΤΕ Διεύθυνσης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

3. Δημήτριος ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ, ΠΕ Διεκπεραίωσης Πολιτών 

 

Παρόντα μέλη της οποίας ήταν τα κάτωθι: 

1. Ευάγγελος ΓΕΡΑΣΗΣ, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού   

2. Μαρίνος ΚΡΗΤΙΚΟΣ, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 

3. Χρυσούλα ΑΛΕΙΦΕΡΗ, ΔΕ Δομικών Έργων 

 

και έχοντας υπόψη της: 
 
α) την υπ’ αριθμ. 359/51749/24-11-2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Ιλίου (ΑΔΑ:7ΗΞΒΩΕΒ-ΜΦ7) η οποία αφορά την έγκριση διενέργειας για την «προμήθεια 
ειδών απολυμαντικών, καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και Νομικών 
Προσώπων του Δήμου Ιλίου, έτους 2018»,   
 
β) την υπ’ αριθμ. 477/51694/24-11-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Ιλίου (ΑΔΑ: 6ΧΥ8ΩΕΒ-Δ6Μ), η οποία αφορά την έγκριση πίστωσης ποσού 85.513,49€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό του 
τρόπου εκτέλεσης και των όρων διακήρυξης, για την «την προμήθεια ειδών απολυμαντικών, 
καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δήμου 
Ιλίου, έτους 2018»,   
 
γ) την υπ’ αρ. 52732/30-11-2017 Διακήρυξη (17PRΟC002333122 ΚΗΜΔΗΣ) του κ. 
Δημάρχου, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (AΔΑ: ΩΗΦΦΩΕΒ-Σ07) 
καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr 
 
δ) τη σχετική με κωδικό Π154/2017 μελέτη (17REQ002282947) που συντάχθηκε και θεωρήθηκε 
από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, 
 
ε) το γεγονός ότι ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  

http://www.ilion.gr/
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στ) Τα υποβληθέντα δείγματα από τους υποψηφίους αναδόχους 
 
ζ) το από 08-01-2018 Πρακτικό Αποσφράγισης Ηλεκτρονικών Προσφορών, 
 
συνήλθε για την εξέταση των προσφορών των ενδιαφερομένων, ως κατωτέρω: 

 

 
 

Η Επιτροπή κατέγραψε τους φακέλους προσφοράς των παραπάνω οικονομικών φορέων οι οποίοι 

υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή στο 

Πρωτόκολλο του Δήμου ως κατωτέρω: 

 

 
 

Κατόπιν η Επιτροπή εξέτασε τα δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικές προσφορές  των υποψηφίων 

οικονομικών φορέων και κατέγραψε τα εξής: 

 
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   
 
 
1.  ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ 

ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ, συμμετέχει στην 1η, 2η και 3η ομάδα ειδών. 

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής  

Τ.Ε.Υ.Δ. Κατατέθηκε 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 2.215,00€ Κατατέθηκε 

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
Ημερομηνία 

και  ώρα 
προσφοράς 

Α/Α 
προσφοράς 
συστήματος 

1 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ 

22/12/2017 
13:37:06 

84208 

2 
ONLY FRESH ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

18/12/2017 
16:36:09 

84327 

3 DOMIVIVENS ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε. 
26/12/2017 
20:02:45 

84764 

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
Ηλεκτρονική 

Υποβολή 
Πρωτόκολλο 

1 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ 

22/12/2017 27/12/2017 

2 
ONLY FRESH ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
18/12/2017 19/12/2017 

3 DOMIVIVENS ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε. 26/12/2017 27/12/2017 
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2.  ONLY FRESH ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, συμμετέχει στην 2η ομάδα 

ειδών. 

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής  

Τ.Ε.Υ.Δ. Κατατέθηκε 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 473,03€ Κατατέθηκε 

 
 

3.  DOMIVIVENS ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε., συμμετέχει στην 1η, 2η και 3η ομάδα ειδών. 
 

Δικαιολογητικά συμμετοχής  

Τ.Ε.Υ.Δ. Κατατέθηκε 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 2.210,68€ Κατατέθηκε 

 
 
Οι παραπάνω φάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής ευρέθησαν πλήρεις και η Επιτροπή 

προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών φακέλων των παραπάνω οικονομικών φορέων και 

κατέγραψε τα εξής: 

 
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
 

1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ      
                                                                                               

 
 Η επιτροπή διαπίστωσε ότι η ανωτέρω εταιρεία δεν έχει υποβάλλει Δελτία Δεδομένων 

Ασφαλείας για α) τις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων σε διαλυτή κάψουλα ενώ έχει υποβάλλει 
δείγμα εμπορικής επωνυμίας «FAIRY ORIGINAL ALL IN ONE», β) το αποφρακτικό τουαλέτας 
(ως καθαριστικό σωληνώσεων) καθώς και γ) για το διάλυμα υδροχλωρικού οξέως γενικής 
χρήσης, σύμφωνα με τα όσα ρητώς αναφέρονται στο άρθρο 8 «περιεχόμενο προσφορών» 
της με αριθμ. πρωτ. 52732/30-11-2017 Διακήρυξης. 
 

 Το υποβληθέν πιστοποιητικό EN ISO 9001:2008 της εταιρείας με επωνυμία: «CLEANWAY 
Ε.Π.Ε.» δεν αφορά  και δεν αναφέρεται καθόλου στον σχεδιασμό προϊόντων. Πιο 
συγκεκριμένα αφορά την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης για την ποιότητα για πεδίο 
εφαρμογής: «Παραγωγή, πώληση, διανομή και εξυπηρέτηση πελατών μετά την 
πώληση: απορρυπαντικών, καλλυντικών και απολυμαντικών προϊόντων 
καταναλωτικής και επαγγελματικής χρήσης-χημικών παρασκευασμάτων και 
βιομηχανικών εφαρμογών» ενώ σύμφωνα με το άρθρο 8 «περιεχόμενο προσφορών» 
ζητείται πιστοποιητικό EN ISO 9001:2008 με πεδίο εφαρμογής: «Σχεδιασμός, παραγωγή 
και εμπορία απορρυπαντικών, καθαριστικών οικιακής και βιομηχανικής χρήσης, 
σαπώνων προσωπικής υγιεινής»   

 
 Για το είδος: «χλωροκαθαριστικό σε λεπτόρρεστη μορφή σε συσκευασία των 4 λίτρων με 

περιεκτικότητα σε υποχλωριώδες νάτριο τουλάχιστον 4,5 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια» 
(αφορά τα είδη με α/α 1, 90, 155, 212, 265 και 297 του Παραρτήματος Β΄ της Διακήρυξης) η 
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ανωτέρω  εταιρεία στην τεχνική της προσφορά αναφέρει τα εξής: «Χλωροκαθαριστικό σε 
λεπτόρρευστη μορφή σε συσκευασία έως τεσσάρων (4) λίτρων. Περιεκτικότητα σε 
Υποχλωριώδες Νάτριο τουλάχιστον 4,5 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια».  
 
Από το υποβληθέν Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος με επωνυμία: «DON 
ΧΛΩΡΟΔΟΝ» της εταιρείας: «DON POL Α.Ε.» δεν προκύπτει με σαφήνεια η περιεκτικότητα 
του σε υποχλωριώδες νάτριο. Μετά από προφορικό αίτημα, εστάλη μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου την 03/01/2018 έγγραφο της εταιρείας παραγωγής DON POL Α.Ε. το οποίο 
αναφέρει τα εξής: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Υγρό διαυγές, ανοιχτού χρώματος 
χαρακτηριστικής οσμής με ισχυρή λευκαντική δράση. Είναι υδατικό διάλυμα υποχλωριώδους 
νατρίου με περιεκτικότητα 4±0,5% κ.β. σε ενεργό χλώριο».  
Δηλαδή το προσφερόμενο είδος περιέχει υποχλωριώδες νάτριο κατά ανώτατο 4,5% ενώ 
στο άρθρο 3 του παραρτήματος Β΄ της Διακήρυξης αναφέρει περιεκτικότητα τουλάχιστον 
4,5 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια.    
 

 
2. ONLY FRESH ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
 

 Δεν έχει υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας για το 
οικολογικό υγρό γενικής χρήσης (α/α 284), για το υγρό καθαρισμού τζαμιών (α/α 285 
καθώς και για το οικολογικό υγρό καθαρισμού πιάτων (α/α 286), σύμφωνα με τα όσα 
ρητώς αναφέρονται στο άρθρο 8 «περιεχόμενο προσφορών» της με αριθμ. πρωτ. 
52732/30-11-2017 διακήρυξης.   

 Στην τεχνική της προσφορά η ανωτέρω εταιρεία αναφέρει τα εξής: «έχει υποβληθεί 
στην προσφορά μας το Οικολογικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ανώτατο 
συμβούλιο απονομής οικολογικού σήματος (Α.Σ.Α.Ο.Σ.) ή από αντίστοιχους φορείς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης της εταιρείας παραγωγής των εν λόγω ειδών και β) η πιστοποίηση 
σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008 για το πεδίο εφαρμογής: Σχεδιασμός, 
παραγωγή και εμπορία απορρυπαντικών, καθαριστικών οικιακής και 
βιομηχανικής χρήσης, σαπώνων προσωπικής υγιεινής. Το εν λόγω ISO είναι 
διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ή από επίσημο φορέα διαπίστευσης 
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
 
Η ανωτέρω εταιρεία όμως έχει υποβάλλει πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 
9001:2008 για το πεδίο εφαρμογής: «Παραγωγή, πώληση, διανομή και 
εξυπηρέτηση πελατών μετά την πώληση: απορρυπαντικών, καλλυντικών και 
απολυμαντικών προϊόντων καταναλωτικής και επαγγελματικής χρήσης-χημικών 
παρασκευασμάτων και βιομηχανικών εφαρμογών»  
 

 Στο Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού, Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) στην πρώτη 
ερώτηση εάν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα η οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου … που εξακολουθεί να ισχύει;, η εταιρεία απαντά αρνητικά 
επιλέγοντας το πεδίο που αναφέρει τη λέξη ΟΧΙ. 
 
Στο ίδιο Μέρος ΙΙΙ του Τ.Ε.Υ.Δ.  στην τρίτη ερώτηση στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού 
λόγου αποκλεισμού (αυτοκάθαρση);» η εταιρεία απαντά αρνητικά επιλέγοντας τη 
λέξη ΟΧΙ.   
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3. DOMIVIVENS ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε. 
 
 Η τεχνική προσφορά της ανωτέρω εταιρείας είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
με αριθμ. πρωτ. 52732/30-11-2017 διακήρυξης.  
 
Κατόπιν όλων των παραπάνω η Επιτροπή προτείνει: 
 
α) Για τους λόγους που φαίνονται παραπάνω τον αποκλεισμό και των υποψηφίων:  

 

1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ   
 

2. ONLY FRESH ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ                           
 

 
β) Τη συνέχιση της διαδικασίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με το άνοιγμα της οικονομικής 
προσφοράς του υποψήφιου οικονομικού φορέα με επωνυμία: «DOMIVIVENS ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε.» 
 
 
γ) Για την 4η ομάδα ειδών: «Απολυμαντικά υλικά και υγιεινής» την εκ νέου αναζήτηση προσφορών 
επειδή δεν είχαν υποβληθεί προσφορές. 
 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» 

 
για την προμήθεια ειδών απολυμαντικών, καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου, έτους 2018.  
   

 Στο Ίλιον την 26η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα και ώρα 08:00 πμ 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 τον 

συγκεκριμένο διαγωνισμό βάσει του Ν. 4412/16 όπως ισχύει και της με αριθμό 488/52226/28-11-2017 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου (Ψ91ΒΩΕΒ-0Β2), αποτελούμενη από τους: 

  
Τακτικά μέλη 

1. Ευάγγελος ΓΕΡΑΣΗΣ, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού   

2. Μαρίνος ΚΡΗΤΙΚΟΣ, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 

3. Χρυσούλα ΑΛΕΙΦΕΡΗ, ΔΕ Δομικών Έργων 

Αναπληρωματικά μέλη   

4. Χαρίκλεια ΖΗΣΗ, ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 

5. Ευαγγελία-Ρουμπίνη ΝΙΝΟΥ, ΤΕ Διεύθυνσης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

6. Δημήτριος ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ, ΠΕ Διεκπεραίωσης Πολιτών 

 

Παρόντα μέλη της οποίας ήταν τα κάτωθι: 

1. Ευάγγελος ΓΕΡΑΣΗΣ, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού   

2. Μαρίνος ΚΡΗΤΙΚΟΣ, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 

3. Χαρίκλεια ΖΗΣΗ, ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 
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και έχοντας υπόψη της: 
 
α) την υπ’ αριθμ. 359/51749/24-11-2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Ιλίου (ΑΔΑ:7ΗΞΒΩΕΒ-ΜΦ7) η οποία αφορά την έγκριση διενέργειας για την «προμήθεια 
ειδών απολυμαντικών, καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και Νομικών 
Προσώπων του Δήμου Ιλίου, έτους 2018»,   
 
β) την υπ’ αριθμ. 477/51694/24-11-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Ιλίου (ΑΔΑ: 6ΧΥ8ΩΕΒ-Δ6Μ), η οποία αφορά την έγκριση πίστωσης ποσού 85.513,49€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό του 
τρόπου εκτέλεσης και των όρων διακήρυξης, για την «την προμήθεια ειδών απολυμαντικών, 
καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δήμου 
Ιλίου, έτους 2018»,   
 
γ) την υπ’ αρ. 52732/30-11-2017 Διακήρυξη (17PRΟC002333122 ΚΗΜΔΗΣ) του κ. 
Δημάρχου, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (AΔΑ: ΩΗΦΦΩΕΒ-Σ07) 
καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr 
 
δ) τη σχετική με κωδικό Π154/2017 μελέτη (17REQ002282947) που συντάχθηκε και θεωρήθηκε 
από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, 
 
ε) το γεγονός ότι ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  
 
στ) Τα υποβληθέντα δείγματα από τους υποψηφίους αναδόχους 
 
ζ) το από 08-01-2018 Πρακτικό Αποσφράγισης Ηλεκτρονικών Προσφορών, 
 
η) Το από 10/01/2018 πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών 
 

συνήλθε για την εξέταση της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας με επωνυμία: «DOMIVIVENS 

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε.», που προκρίθηκε στο στάδιο αποσφράγισης οικονομικών 

προσφορών. 

Τα αποτελέσματα της εξέτασης της οικονομικής προφοράς της εταιρείας «DOMIVIVENS ΑΦΟΙ 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε.» καταγράφονται αναλυτικότερα ανά ομάδα ως εξής:  

 

1η ομάδα ειδών: Καθαριότητας, υγιεινής  και ευπρεπισμού των Υπηρεσιών του 
Δήμου 

Υποομάδες 
Προσφορά χωρίς 

Φ.Π.Α. 
Φ.Π.Α. 24% Σύνολο  

Α 6.987,57€ 1.677,02€ 8.664,59€ 

Β 1.123,60€ 269,66€ 1.393,26€ 

Γ 6.308,78€ 1.514,11€ 7.822,89€ 

Δ 27.293,85€ 6.550,52€ 33.844,37€ 

http://www.ilion.gr/
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Ε 5.833,00€ 1.399,92€ 7.232,92€ 

ΣΤ 1.333,00€ 319,92€ 1.652,92€ 

Ζ 8.368,74€ 2.008,50€ 10.377,24€ 

Η 6.773,08 1.625,54€ 8.398,62€ 

ΣΥΝΟΛΟ 64.021,62€ 15.365,19€ 79.386,81€ 

2η ομάδα ειδών: Καθαριότητας, υγιεινής  και ευπρεπισμού για τα σχολεία 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Υποομάδες 
Προσφορά χωρίς 

Φ.Π.Α. 
Φ.Π.Α. 24% Σύνολο  

 23.651,60€ 5.676,38€ 29.327,98€ 

ΣΥΝΟΛΟ 23.651,60€ 5.676,38€ 29.327,98€ 

3η  ομάδα ειδών: Καθαριότητας, υγιεινής  και ευπρεπισμού για τα σχολεία της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

Υποομάδες 
Προσφορά χωρίς 

Φ.Π.Α. 
Φ.Π.Α. 24% Σύνολο  

 16.485,96€ 3.956,63€ 20.442,59€ 

ΣΥΝΟΛΟ 16.485,96€ 3.956,63€ 20.442,59€ 

 
 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή προτείνει ως προσωρινό ανάδοχο για τα είδη της 1ης, 2ης και 3ης 

ομάδας ειδών της την εταιρεία με επωνυμία: «DOMIVIVENS ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε.» η 

οποία κατέθεσε οικονομική προσφορά ποσού 129.157,38 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και 

είναι εντός προϋπολογισμού, σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης με κωδικό 

Π154/2017 και της με αριθμό πρωτ. 52732/30-11-2017 Διακήρυξης του παρόντος ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 

 

1. Την έγκριση α) του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών 

συμμετοχής και τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και β) του πρακτικού αξιολόγησης 

οικονομικών προσφορών και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη της επιτροπής διαγωνισμού. 

 

2. Την ανάδειξη της εταιρείας με την επωνυμία: «DOMIVIVENS ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε.» 
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ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας ειδών απολυμαντικών, καθαριότητας και ευπρεπισμού για 

τις ανάγκες των Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου  έτους 2018, για τα είδη της 1ης, 

2ης και 3ης ομάδας, η οποία κατέθεσε οικονομική προσφορά ποσού 129.157,38 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% η οποία είναι , σύμφωνη με τους όρους της  με αριθμό πρωτ. 

52732/30-11-2017  διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της με κωδικό  Π154/17 μελέτης.  

3. Την εκ νέου αναζήτηση προσφορών για την 4η ομάδα ειδών: «Απολυμαντικά υλικά και υγιεινής» 

 

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 

έως 374) του Ν. 4412/2016. 

 

 

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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