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        Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:29655/03.08.2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                             32η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                               την 02.08.2018 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 2η Αυγούστου 2018, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.15 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 28895/27.07.2018 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 27.07.2018. 

        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. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.         «      « 

3. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «      « 

4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

5. ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Δ.Σ.           Αν. Μέλος της Ο.Ε. 

   ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

2. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «      « 

3. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ        «      « 

4. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.        «     «   

  ΑΠΟΦΑΣΗ –315– 

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

1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6, που αφορά την έγκριση πρακτικών 

της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις 

ανάγκες του Δήμου». 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 28832/27.07.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

 «Σας στέλνουμε το από 17.07.2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού 

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

25.07.2018 πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών και 

το από 26.07.2018 πρακτικό αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, που αφορούν στην 

«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου», καθώς και το φάκελο της 

ανωτέρω προμήθειας, και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
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72 του Ν.3852/2010. 

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

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 159.999,90€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ  

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
 

Σήμερα στις 12.07.2018 συνεδρίασε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης 

υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για τον διαγωνισμό 

με τίτλο: «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου, προϋπολογισμού 

159.999,90€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» βάσει του Ν. 4412/16 και της με αριθμό 

233/21814/08.06.2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, προκειμένου να 

αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ’ αρ. 60242 ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό της με αρ. πρωτ. 23204/13.06.2018 διακήρυξης του Δήμου Ιλίου με τίτλο 

«Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για τη προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου, προϋπολογισμού 159.999,90€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.». Στη συνεδρίαση της επιτροπής  που είχε απαρτία, 

παρέστησαν οι εξής: 

 

1. Χρυσούλα Αλειφέρη, ΔΕ Εργοδηγών 

2. Ευάγγελος Γεράσης, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

3. Χαρίκλεια Ζήση, ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 

 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την με αριθμ. 23204/13.06.2018 διακήρυξη του Δήμου Ιλίου  

με τίτλο «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για τη προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου, προϋπολογισμού 159.999,90€ 

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 

60242. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ήταν η 06.07.2018 και ώρα 15:00.  
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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 60242 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:  

 

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
Ημερομηνία 

και ώρα 
προσφοράς 

1 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
05/07/2018 
16:49:19 

2 
ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

 
06/07/2018 
09:23:35 

3 
ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  
 

06/07/2018 
13:05:57 

4 
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
06/7/2018 
14:21:17 

5 ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΕΣΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
06/07/2018 
10:07:43 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=220866&tradingPartnerId=216775&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=646412369&oapc=21&oas=dYrvIBHOA8aiayvwt5JxpA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=220866&tradingPartnerId=216775&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=646412369&oapc=21&oas=dYrvIBHOA8aiayvwt5JxpA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6029&tradingPartnerId=22254&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=646412369&oapc=21&oas=hXu2FWTWBTuY1DKxKjoe0Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=51676&tradingPartnerId=71798&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=646412369&oapc=21&oas=i8nHDIZaYWGxe3VarThncg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=51676&tradingPartnerId=71798&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=646412369&oapc=21&oas=i8nHDIZaYWGxe3VarThncg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=84682&tradingPartnerId=106937&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=646412369&oapc=21&oas=tZUsvCjjdCZ5D8PDT4n3FQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=84682&tradingPartnerId=106937&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=646412369&oapc=21&oas=tZUsvCjjdCZ5D8PDT4n3FQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=24374&tradingPartnerId=35986&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=646412369&oapc=21&oas=bgr0nIaShrkHMTMWL542Jg..
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Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 

καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 159.999,90€ 
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) 

   
Στο Ίλιον την  12η  Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη 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 την προμήθεια ηλεκτρολογικού 

υλικού για τις ανάγκες του Δήμου βάσει του Ν. 4412/16 και της με αριθμό 233/21814/08.06.2018 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, αποτελούμενη από τους: 

  
Τακτικά μέλη 

1. Χρυσούλα Αλειφέρη, ΔΕ Εργοδηγών 

2. Ευάγγελος Γεράσης, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

3. Χαρίκλεια Ζήση, ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 

 

Αναπληρωματικά μέλη   

1. Δήμητρα Κοντεκάκη, ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός 

2. Ευαγγελία Νίνου, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τ.Α.  

3. Πολυζώης Χρήστου, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

 

Παρόντα μέλη της οποίας ήταν τα κάτωθι: 

1. Χρυσούλα Αλειφέρη, ΔΕ Εργοδηγών 

2. Ευάγγελος Γεράσης, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

3. Χαρίκλεια Ζήση, ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 

 
και έχοντας υπόψη της: 
 

1. τη με κωδικό Π87/2018 μελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών  
           Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, 

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

α/α 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟ

Σ 

1 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
102078 

2 
ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

 
100559 

3 
ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  
 

102837 

4 
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
101055 

5 ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΕΣΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 103179 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=220866&tradingPartnerId=216775&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=646412369&oapc=21&oas=dYrvIBHOA8aiayvwt5JxpA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=220866&tradingPartnerId=216775&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=646412369&oapc=21&oas=dYrvIBHOA8aiayvwt5JxpA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6029&tradingPartnerId=22254&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=646412369&oapc=21&oas=hXu2FWTWBTuY1DKxKjoe0Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=51676&tradingPartnerId=71798&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=646412369&oapc=21&oas=i8nHDIZaYWGxe3VarThncg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=51676&tradingPartnerId=71798&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=646412369&oapc=21&oas=i8nHDIZaYWGxe3VarThncg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=84682&tradingPartnerId=106937&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=646412369&oapc=21&oas=tZUsvCjjdCZ5D8PDT4n3FQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=84682&tradingPartnerId=106937&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=646412369&oapc=21&oas=tZUsvCjjdCZ5D8PDT4n3FQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=24374&tradingPartnerId=35986&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=646412369&oapc=21&oas=bgr0nIaShrkHMTMWL542Jg..
ΑΔΑ: 6ΜΤΖΩΕΒ-2ΛΙ



 5 

2. την υπ’ αριθμ. 192/21879/08.06.2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Ιλίου (ΑΔΑ: 6ΕΔΟΩΕΒ-Λ2Ψ) η οποία αφορά την έγκριση διενέργειας της προμήθειας 
ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου 

3. την υπ’ αριθμ. 233/21814/08.06.2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Ιλίου (ΑΔΑ: 7ΥΥΔΩΕΒ-Λ4Θ), με την οποία εγκρίθηκαν η διάθεση πίστωσης της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης, οι τεχνικές προδιαγραφές, τη συγκρότηση επιτροπής 
αξιολόγησης και καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης για τη προμήθειας ηλεκτρολογικού 
υλικού για τις ανάγκες του Δήμου, προϋπολογισμού 159.999,90€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» 

4. Την με αριθμ. 241/23178/13.06.2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Ιλίου (ΑΔΑ: 75Κ1ΩΕΒ-ΜΚ1) με την οποία αποφασίζεται η τροποποίηση των τεχνικών 
προδιαγραφών της με κωδικό Π87/2018 μελέτης με θέμα «προμήθεια ηλεκτρολογικού 
υλικού για τις ανάγκες του Δήμου»  

5. την υπ’ αρ. 23204/13.06.2018 Διακήρυξη (18PRΟC003255889) του Δημάρχου, περίληψη 
της οποίας δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (AΔΑ: ΨΣ1ΑΩΕΒ-ΙΒΛ) καθώς και στην επίσημη 
ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr 

6. το γεγονός ότι ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  

7. το από 17.07.2018 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: 

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
Ημερομηνία 

και ώρα 
προσφοράς 

1 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
05/07/2018 
16:49:19 

2 ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
06/07/2018 
09:23:35 

3 
ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
06/07/2018 
13:05:57 

4 
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
06/07/2018 
14:21:17 

5 ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΕΣΙΛΙΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
06/07/2018 
10:07:43 

http://www.ilion.gr/
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=220866&tradingPartnerId=216775&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=VnWmhydoAduEAdhPvsO6Fg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=220866&tradingPartnerId=216775&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=VnWmhydoAduEAdhPvsO6Fg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6029&tradingPartnerId=22254&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=aoF-6x6zTkS9vVRIzCyRag..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=51676&tradingPartnerId=71798&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=Nq-GbBnWjeHptOS7JIURuA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=51676&tradingPartnerId=71798&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=Nq-GbBnWjeHptOS7JIURuA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=84682&tradingPartnerId=106937&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=b16eWTXJtuKwYRnjV0LokQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=84682&tradingPartnerId=106937&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=b16eWTXJtuKwYRnjV0LokQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=24374&tradingPartnerId=35986&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=w18XETEWQHFx-5EhVeG5gQ..
ΑΔΑ: 6ΜΤΖΩΕΒ-2ΛΙ



 6 

 
 

Κατόπιν η Επιτροπή εξέτασε τα δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικές προσφορές  των υποψηφίων 
οικονομικών φορέων και κατέγραψε τα εξής: 
 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

(έχει υποβάλλει προσφορά για την ομάδα Α΄) 
 

Δικαιολογητικά συμμετοχής  

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Κατατέθηκε 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% Κατατέθηκε 

 
2. ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

(έχει υποβάλλει προσφορά για τις ομάδες Α΄ και Β΄) 
 

Δικαιολογητικά συμμετοχής  

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Κατατέθηκε 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% Κατατέθηκε 

 
 
3. ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

(έχει υποβάλλει προσφορά για την ομάδα Β΄) 
 

Δικαιολογητικά συμμετοχής  

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Κατατέθηκε 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% Κατατέθηκε 

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
Ηλεκτρονική 

Υποβολή 
Πρωτόκολλο 

1 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
05/07/2018 
16:49:19 

26494/09-07-2018 

2 ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
06/07/2018 
09:23:35 

26529/09-07-2018 

3 
ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
06/07/2018 
13:05:57 

26656/10-07-2018 

4 
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
06/07/2018 
14:21:17 

26602/10-07-2018 

5 ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΕΣΙΛΙΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
06/07/2018 
10:07:43 

26731/10-07-2018 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=220866&tradingPartnerId=216775&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=VnWmhydoAduEAdhPvsO6Fg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6029&tradingPartnerId=22254&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=aoF-6x6zTkS9vVRIzCyRag..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=51676&tradingPartnerId=71798&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=Nq-GbBnWjeHptOS7JIURuA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=220866&tradingPartnerId=216775&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=VnWmhydoAduEAdhPvsO6Fg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=220866&tradingPartnerId=216775&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=VnWmhydoAduEAdhPvsO6Fg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6029&tradingPartnerId=22254&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=aoF-6x6zTkS9vVRIzCyRag..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=51676&tradingPartnerId=71798&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=Nq-GbBnWjeHptOS7JIURuA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=51676&tradingPartnerId=71798&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=Nq-GbBnWjeHptOS7JIURuA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=84682&tradingPartnerId=106937&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=b16eWTXJtuKwYRnjV0LokQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=84682&tradingPartnerId=106937&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=b16eWTXJtuKwYRnjV0LokQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=24374&tradingPartnerId=35986&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=w18XETEWQHFx-5EhVeG5gQ..
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4. ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

(έχει υποβάλλει προσφορά για τις ομάδες Α΄ και Β΄) 
 

Δικαιολογητικά συμμετοχής  

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Κατατέθηκε 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% Κατατέθηκε 

 
 
5. ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΕΣΙΛΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

(έχει υποβάλλει προσφορά για την ομάδα Β΄) 
 

Δικαιολογητικά συμμετοχής  

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Κατατέθηκε 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% 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. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι: 

Στην τεχνική προσφορά της εταιρείας,  εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία για το είδος με α/α 96 

«Βίδες για 6άρι ούπα (4Χ40) (κουτί των 100 τεμ.)», ήτοι 7,50 με Φ.Π.Α., σε αντίθεση με τα 

οριζόμενα στην παρ. Α2 «Τεχνική προσφορά» του άρθρου 8 «Περιεχόμενο προσφορών» όπου 

ορίζεται το εξής: «Στην Τεχνική Προσφορά δεν πρέπει να εμφανίζονται οιαδήποτε 

οικονομικά στοιχεία, επί ποινή αποκλεισμού»   

 
2. ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
 
Η Τεχνική προσφορά της ανωτέρω εταιρείας κρίνεται αποδεκτή  
 
 
3. ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι: 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=84682&tradingPartnerId=106937&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=b16eWTXJtuKwYRnjV0LokQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=24374&tradingPartnerId=35986&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=w18XETEWQHFx-5EhVeG5gQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=24374&tradingPartnerId=35986&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=w18XETEWQHFx-5EhVeG5gQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=220866&tradingPartnerId=216775&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=VnWmhydoAduEAdhPvsO6Fg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6029&tradingPartnerId=22254&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=aoF-6x6zTkS9vVRIzCyRag..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=51676&tradingPartnerId=71798&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=Nq-GbBnWjeHptOS7JIURuA..
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Α) η εταιρεία δεν είχε αναφέρει στην προσφορά της για το προς προμήθεια είδος με αριθμ. 113 

«Φωτεινά σώματα αλουμινίου με φωτοσωλήνα Led (επιστήλια), ως αναλυτικά περιγράφεται στις 

τεχνικές προδιαγραφές» της Β΄ ομάδας: «Εορταστικός διακοσμητικός φωτισμός» της με αριθμ. πρωτ. 

23204/13.06.2018 Διακήρυξής μας, την εταιρεία κατασκευής του. Η Επιτροπή απέστειλε στην 

εταιρεία, μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., το από 19.07.2018 έγγραφο με θέμα: «Πρόσκληση 

για διευκρινήσεις». Η εταιρεία απάντησε εμπρόθεσμα, την 20.07.2018 μέσω της πλατφόρμας του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Σε συνέχεια της ανωτέρω απάντησης της υποψήφιας εταιρείας για το είδος με α/α 113 

«Φωτεινά σώματα αλουμινίου με φωτοσωλήνα Led (επιστήλια), ως αναλυτικά περιγράφεται στις 

τεχνικές προδιαγραφές» της Β΄ ομάδας: «Εορταστικός διακοσμητικός φωτισμός» δεν υπέβαλε 

τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας κατασκευής. 

 

Β) τα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας κατατεθήκαν ως απλά φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 

αντί επικυρωθέντων και δεν φέρουν την κατά το νόμο θεώρηση ή την επικύρωση από δικηγόρο. 

Σύμφωνα με την με αριθμ. 89/2017 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(Α.Ε.Π.Π.)-6ο Κλιμάκιο «τα τεχνικά φυλλάδια, ως ιδιωτικά έγγραφα, θα πρέπει να 

υποβληθούν με τη μορφή που καθορίζει το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 4250/14».  

 
4. ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι:  

Α) η εταιρεία δεν είχε αναφέρει τα εξής στοιχεία: α) Για το προς προμήθεια είδος που αντιστοιχεί στο 

με αριθμ. 30 «Φωτιστικό τύπου spot ΜR 16 χωνευτό» της Α΄ ομάδας: «Ηλεκτρολογικό υλικό» 

της με αριθμ. πρωτ. 23204/13.06.2018 Διακήρυξής μας την κατασκευάστρια εταιρεία, την οπή κοπής 

σε mm για την οποία είναι κατάλληλο.  

β) Για το προς προμήθεια είδος που αντιστοιχεί στο με αριθμ. 112 «Σετ λαμπάκια (ψείρες - LED)» της 

Β΄ ομάδας: «Εορταστικός διακοσμητικός φωτισμός» της με αριθμ. πρωτ. 23204/13.06.2018 

Διακήρυξής μας αν το εν λόγω είδος είναι επεκτεινόμενο και μέχρι πόσα σετ στη σειρά μπορεί να 

επεκταθεί. Η Επιτροπή απέστειλε στην εταιρεία, μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., το από 

19.07.2018 έγγραφο με θέμα: «Πρόσκληση για διευκρινήσεις». Η εταιρεία απάντησε εμπρόθεσμα, 

την 23.07.2018 μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η Επιτροπή έκρινε ότι οι διευκρινήσεις της 

υποψήφιας εταιρείας ήταν επαρκείς. 

 

Β) οι τεχνικές προδιαγραφές της υποψήφιας εταιρείας του προσφερόμενου είδους με α/α 29 

«Φωτιστικό δρόμου LED έως 35W» αναφέρουν τα εξής: «Το φωτιστικό διαθέτει γεωμετρική 

σκάλα 5 θέσεων για ρύθμιση στόχευσης με βήμα 5o για κάθε θέση». 

 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=84682&tradingPartnerId=106937&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=b16eWTXJtuKwYRnjV0LokQ..
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Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄ της με αριθμ. πρωτ. 23204/13-06-

2018 Διακήρυξης αναφέρονται τα εξής: «29. Φωτιστικό δρόμου LED έως 35 W, για στήριξη σε 

βραχίονα διαμέτρου φ65, με δυνατότητα ρύθμισης φωτεινής δέσμης 0° έως 180°, 

θερμοκρασία χρώματος 4000Κ – 4200Κ, ελάχιστη φωτεινότητα 3000lm, ΙΡ 65, ώρες 

λειτουργίας 50.000 h».  

  

Γ) τα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας κατατεθήκαν ως απλά φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων αντί 

επικυρωθέντων και δεν φέρουν την κατά το νόμο θεώρηση ή την επικύρωση από δικηγόρο. 

Σύμφωνα με την με αριθμ. 89/2017 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(Α.Ε.Π.Π.)-6ο Κλιμάκιο «τα τεχνικά φυλλάδια, ως ιδιωτικά έγγραφα, θα πρέπει να 

υποβληθούν με τη μορφή που καθορίζει το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 4250/14».  

 

5. ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΕΣΙΛΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι: 

Α) η εταιρεία δεν είχε αναφέρει στην προσφορά της για τα προς προμήθεια είδη με αριθμ. 111 

«Λαμπάκι στρογγυλό Led έως 5w για εναέριες γιρλάντες / Ε27», 112 «Σετ λαμπάκια (ψείρες - LED)» 

και 114 «Βάση στήριξης επιστηλίου» της Β΄ ομάδας: «Εορταστικός διακοσμητικός φωτισμός» της με 

αριθμ. πρωτ. 23204/13.06.2018 Διακήρυξής μας, την εταιρεία κατασκευής τους. Η Επιτροπή 

απέστειλε στην εταιρεία, μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., το από 19.07.2018 έγγραφο με 

θέμα: «Πρόσκληση για διευκρινήσεις». Η εταιρεία απάντησε εμπρόθεσμα, την 23.07.2018 μέσω της 

πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Σε συνέχεια της ανωτέρω απάντησης της υποψήφιας εταιρείας για τα 

είδη με α/α 111 «Λαμπάκι στρογγυλό Led έως 5w για εναέριες γιρλάντες / Ε27», 112 «Σετ λαμπάκια 

(ψείρες - LED)» και 114 «Βάση στήριξης επιστηλίου» της Β΄ ομάδας: «Εορταστικός διακοσμητικός 

φωτισμός» δεν υπέβαλε τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας κατασκευής. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 «τεχνικές προδιαγραφές» του παραρτήματος Β΄ της με αριθμ. πρωτ. 

23204/13-06-2018 Διακήρυξης ορίζεται με σαφήνεια το εξής: «Ο προμηθευτής θα πρέπει επί 

ποινή αποκλεισμού να υποβάλει: τεχνικούς καταλόγους, σχέδια, αναλυτικές περιγραφές 

της κατασκευάστριας εταιρείας (-ειών) των προς προμήθεια ειδών, τα οποία θα 

κατατοπίζουν πλήρως για τις ιδιότητες των προσφερόμενων ειδών και θα πιστοποιούν την 

συμφωνία αυτών με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.» 

 

Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών προέβη στην 

εξακρίβωση της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των υποψηφίων αναδόχων 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=24374&tradingPartnerId=35986&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=w18XETEWQHFx-5EhVeG5gQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=24374&tradingPartnerId=35986&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=w18XETEWQHFx-5EhVeG5gQ..
ΑΔΑ: 6ΜΤΖΩΕΒ-2ΛΙ
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σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 72 του ν. 4412/16 όπως ισχύει. Η σχετική αλληλογραφία 

εμφαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

α/
α 

Αίτημα 
της 

Επιτροπής 
Υποψήφιος ανάδοχος 

Εκδότης Εγγυητικής 
Επιστολής 

Απάντηση 
Έγκυρ

η 

1 
27653/ 

17-07-2018 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

 EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 
(ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓΑΡΩΝ) 

18/07/2018 
απάντηση 

ΝΑΙ 

2 
27655/ 

17-07-2018 
ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ 
ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΠΕΙΡΑΙΑ) 

18/07/2018 
απάντηση 

ΝΑΙ 

3 
27650/ 

17-07-2018 

ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ 

EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 
(ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΝΙΔΙΟΥ) 

19/07/2018 
απάντηση 

ΝΑΙ 

4 
27655/ 

17-07-2018 

ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ 
ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ  

(ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ) 

18/07/2018 
απάντηση 

ΝΑΙ 

5 
27655/ 

17-07-2018 
ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 
ΣΕΣΙΛΙΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ 
ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ  

(ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ) 

18/07/2018 
απάντηση 

ΝΑΙ 

 
 
Κατόπιν όλων των παραπάνω η Επιτροπή προτείνει: 
 
Α) Τον αποκλεισμό από το επόμενο στάδιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ήτοι της αποσφράγισης 

των οικονομικών προσφορών, για τους λόγους που αναφέρονται στο παρόν πρακτικό, των κάτωθι 

υποψηφίων αναδόχων: 

 

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

2 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

3 ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

4 ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΕΣΙΛΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=220866&tradingPartnerId=216775&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=VnWmhydoAduEAdhPvsO6Fg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=220866&tradingPartnerId=216775&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=VnWmhydoAduEAdhPvsO6Fg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=220866&tradingPartnerId=216775&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=VnWmhydoAduEAdhPvsO6Fg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=220866&tradingPartnerId=216775&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=VnWmhydoAduEAdhPvsO6Fg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=220866&tradingPartnerId=216775&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=VnWmhydoAduEAdhPvsO6Fg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6029&tradingPartnerId=22254&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=aoF-6x6zTkS9vVRIzCyRag..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6029&tradingPartnerId=22254&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=aoF-6x6zTkS9vVRIzCyRag..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=51676&tradingPartnerId=71798&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=Nq-GbBnWjeHptOS7JIURuA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=51676&tradingPartnerId=71798&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=Nq-GbBnWjeHptOS7JIURuA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=51676&tradingPartnerId=71798&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=Nq-GbBnWjeHptOS7JIURuA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=51676&tradingPartnerId=71798&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=Nq-GbBnWjeHptOS7JIURuA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=84682&tradingPartnerId=106937&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=b16eWTXJtuKwYRnjV0LokQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=84682&tradingPartnerId=106937&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=b16eWTXJtuKwYRnjV0LokQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=84682&tradingPartnerId=106937&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=b16eWTXJtuKwYRnjV0LokQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=84682&tradingPartnerId=106937&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=b16eWTXJtuKwYRnjV0LokQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=24374&tradingPartnerId=35986&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=w18XETEWQHFx-5EhVeG5gQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=24374&tradingPartnerId=35986&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=w18XETEWQHFx-5EhVeG5gQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=220866&tradingPartnerId=216775&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=VnWmhydoAduEAdhPvsO6Fg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=51676&tradingPartnerId=71798&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=Nq-GbBnWjeHptOS7JIURuA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=84682&tradingPartnerId=106937&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=b16eWTXJtuKwYRnjV0LokQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=24374&tradingPartnerId=35986&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=w18XETEWQHFx-5EhVeG5gQ..
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Β) Τη συνέχιση της διαδικασίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την αποσφράγιση των οικονομικών 

προσφορών του κάτωθι υποψηφίου αναδόχου: 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

 159.999,90 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
   

Στο Ίλιον την 26η Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη 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 για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για 

τις ανάγκες του Δήμου βάσει του Ν. 4412/16 και της με αριθμό 233/21814/08.06.2018 Απόφασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, αποτελούμενη από τους: 

  
Τακτικά μέλη 

1. Ευάγγελος Γεράσης, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

2. Χαρίκλεια Ζήση, ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 

3. Χρυσούλα Αλειφέρη, ΔΕ Εργοδηγό Δημοσίων Έργων 

 

Αναπληρωματικά μέλη   

1. Δήμητρα Κοντεκάκη, ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός 

2. Ευαγγελία Νίνου, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τ.Α.  

3. Πολυζώης Χρήστου, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

 

Παρόντα μέλη της οποίας ήταν τα κάτωθι: 

1. Ευάγγελος Γεράσης, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

2. Χαρίκλεια Ζήση, ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 

3. Χρυσούλα Αλειφέρη, ΔΕ Εργοδηγό Δημοσίων Έργων 

 
και έχοντας υπόψη της: 
 

1. τη με κωδικό Π87/2018 μελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, 

 
2. Το πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων με Α.Δ.Α.Μ. 18REQ003219122 
 

3. Τη με αριθμό 233/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 7ΥΥΔΩΕΒ-Λ4Θ), με την 
οποία εγκρίθηκαν: 

4. η διάθεση πίστωσης της προ υπολογιζόμενης δαπάνης 
5. οι τεχνικές προδιαγραφές και καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης για την προμήθεια με 

τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου»  

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

 ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6029&tradingPartnerId=22254&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1727775483&oapc=26&oas=aoF-6x6zTkS9vVRIzCyRag..
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6. Τη με αριθμό 192/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6ΕΔΟΩΕΒ-Λ2Ψ), με την 

οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας. 
 

7. Το εγκεκριμένο αίτημα που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων με Α.Δ.Α.Μ. 18REQ003228706 
 

8. Τις ανάγκες του Δήμου για την Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 
 

9. την με αριθμ. 23204/13.06.2018 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 
ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου», προϋπολογισμού 159.999,90€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.». 

 
10. το γεγονός ότι ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  
 

11. το από 17.07.2018 Πρακτικό Αποσφράγισης Ηλεκτρονικών Προσφορών, 
 

12. Το από 25.07.2018 Πρακτικό αξιολόγησης υποβληθέντων φακέλων «δικαιολογητικών 
συμμετοχής» και «τεχνικών προσφορών» 

 
συνήλθε για την αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου 

ως κατωτέρω 

 

 
 
 

Τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση της 

προσφοράς, καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος, τα διαπιστευτήριά τους 

(όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθεί η 

οικονομική προσφορά. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία η προσφορά αποσφραγίσθηκε και 

συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Οικονομικές προσφορές» με αποτέλεσμα να είναι 

δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου, όπως 

αυτή εμφανίζεται στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έχει ως εξής: 

 

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
Αριθμός 

ηλεκτρονικής 
προσφοράς 

Ημερομηνία 
και ώρα 

προσφοράς 

1 ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ  ΕΕ 100559 
05/07/2018 
13:26:45 
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Με βάση τα ανωτέρω η Επιτροπή προτείνει: 
 

Για την ομάδα Α: «Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός» ως προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία με την 

επωνυμία: «ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» με αριθμό προσφοράς συστήματος 100559 η 

οποία κατέθεσε οικονομική προσφορά συνολικής αξίας 81.150,21 € με Φ.Π.Α. και ικανοποιεί τις 

τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμ. 23204/13.06.2018 Διακήρυξης του Δήμου Ιλίου. 

 
Για την ομάδα Β: «Εορταστικός Διακοσμητικός Φωτισμός» ως προσωρινό ανάδοχο την 

εταιρεία με την επωνυμία: «ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» με αριθμό προσφοράς 

συστήματος 100559 η οποία κατέθεσε οικονομική προσφορά συνολικής αξίας 47.711,85 € με 

Φ.Π.Α. και ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμ. 23204/13.06.2018 Διακήρυξης του 

Δήμου Ιλίου.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

       Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης που 

έχει ως κατωτέρω: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών προς 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιλίου σχετικά με την «προμήθεια ηλεκτρολογικού 
υλικού για τις ανάγκες του Δήμου, προϋπολογισμού 159.999,90€ (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.)» 

   
Στο Ίλιον την 31η Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη 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 για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για 

τις ανάγκες του Δήμου βάσει του Ν. 4412/16 και της με αριθμό 233/21814/08.06.2018 Απόφασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, αποτελούμενη από τους: 

 Τακτικά μέλη 
1. Ευάγγελος Γεράσης, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

2. Χαρίκλεια Ζήση, ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 

3. Χρυσούλα Αλειφέρη, ΔΕ Εργοδηγό Δημοσίων Έργων 

 

Αναπληρωματικά μέλη   

ΟΜΑΔΑ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
Αριθμός 

ηλεκτρονικής 
προσφοράς 

Συνολική Τιμή 
Προσφοράς με 

Φ.Π.Α. 24% 

Α 
 

ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ  ΕΕ 
 

100559 81.150,21 € 

Β 
 

ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ  ΕΕ 
 

100559 47.711,85 
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1. Δήμητρα Κοντεκάκη, ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός 

2. Ευαγγελία Νίνου, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τ.Α.  

3. Πολυζώης Χρήστου, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

 

Παρόντα μέλη της οποίας ήταν τα κάτωθι: 

1. Ευάγγελος Γεράσης, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

2. Χαρίκλεια Ζήση, ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 

3. Χρυσούλα Αλειφέρη, ΔΕ Εργοδηγό Δημοσίων Έργων 

 
και έχοντας υπόψη της: 
 

1. τη με κωδικό Π87/2018 μελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, 

 
2. Το πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων με Α.Δ.Α.Μ. 18REQ003219122 
 

3. Τη με αριθμό 233/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 7ΥΥΔΩΕΒ-Λ4Θ), με την 
οποία εγκρίθηκαν: 

4. η διάθεση πίστωσης της προ υπολογιζόμενης δαπάνης 
5. οι τεχνικές προδιαγραφές και καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης για την προμήθεια με 

τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου»  
 

6. Τη με αριθμό 192/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6ΕΔΟΩΕΒ-Λ2Ψ), με την 
οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας. 
 

7. Το εγκεκριμένο αίτημα που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων με Α.Δ.Α.Μ. 18REQ003228706 
 

8. Τις ανάγκες του Δήμου για την Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 
 

9. την με αριθμ. 23204/13062018 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 
ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου», προϋπολογισμού 159.999,90€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.». 

 
10. το γεγονός ότι ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  
 

11. το από 17.07.2018 Πρακτικό Αποσφράγισης Ηλεκτρονικών Προσφορών, 
 

12. Το από 25.07.2018 Πρακτικό αξιολόγησης υποβληθέντων φακέλων «δικαιολογητικών 
συμμετοχής» και «τεχνικών προσφορών» 
 

13. Το από 26.07.2018 Πρακτικό αποσφράγισης οικονομικών προσφορών 
 

14. Το από 26.07.2018 υπόμνημα της εταιρείας με επωνυμία: «ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε.» 
 
συνήλθε προκειμένου να διαπιστώσει εάν οι αναφερόμενοι λόγοι στο υπόμνημα της εταιρείας: 

«ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε.» είναι βάσιμοι.  

Σύμφωνα με το ανωτέρω υπόμνημα η εταιρεία: «ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε.» επικαλείται τα εξής: 
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Α. Για το είδος με α/α 93: «Τσέρκι μικρό Φ12 Χ0,7χ5 mm (για στήριξη καλωδίων) γαλβανιζέ (των 10 

m)» δεν έχει προσκομίσει η εταιρεία «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ ΕΕ» νομίμως επικυρωμένο 

τεχνικό φυλλάδιο βάσει του άρθρου 1 του ν. 4250/14. 

Β. Για το είδος με α/α 28: «Πάνελ LED, 600mmx600mm, για ψευδοροφή, ασφαλείας, μέγιστης ισχύος 

50W & 4.000 lm» ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει στην αγορά και ως εκ τούτου το τεχνικό φυλλάδιο της 

εταιρείας: «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ ΕΕ» δεν είναι έγκυρο.   

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών εξέτασε τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας «ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ 

ΕΕ» και διαπίστωσε ότι σε σύνολο 114 προς προμήθεια ειδών η εν λόγω εταιρεία είχε προσκομίσει 

νομίμως επικυρωμένα τεχνικά φυλλάδια για όλα τα είδη εκτός από το είδος με α/α 93: «Τσέρκι μικρό 

Φ12 Χ0,7χ5 mm (για στήριξη καλωδίων) γαλβανιζέ (των 10 m)» 

Σχετικά με τον πρώτο ισχυρισμό της εταιρείας, και σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ της με 

αριθμ. πρωτ. 23204/13.06.2018 Διακήρυξης ορίζεται ότι: «Ο προμηθευτής θα πρέπει επί 

ποινή αποκλεισμού να υποβάλει: τεχνικούς καταλόγους, σχέδια, αναλυτικές περιγραφές της 

κατασκευάστριας εταιρείας (-ειών) των προς προμήθεια ειδών, τα οποία θα κατατοπίζουν πλήρως για 

τις ιδιότητες των προσφερόμενων ειδών και θα πιστοποιούν την συμφωνία αυτών με τις 

απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας». Επιπλέον στην με αριθμ. 89/2017 (6ο 

Κλιμάκιο) Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) ορίζονται 

μεταξύ άλλων, τα εξής: «…Τούτο διότι τα τεχνικά φυλλάδια, ως ιδιωτικά έγγραφα, θα έπρεπε να 

υποβληθούν με τη μορφή που καθορίζει το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 4250/14.». Επίσης η Α.Ε.Π.Π. με 

νεότερη απόφασή της, ήτοι την Α15/2018, παραπέμπει για το ίδιο θέμα στα συμπεράσματα της 

απόφασης 89/2017. 

Επίσης, οι εταιρείες «ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε.» και «ΤΕΪΛΟΡΣ Ε.Π.Ε.» αποκλειστήκαν από το 

διαγωνισμό επειδή όλα τα τεχνικά φυλλάδια που υποβάλλανε δεν ήταν νομίμως επικυρωμένα 

σύμφωνα με το ν. 4250/14 και τυχόν ανάδειξη της εταιρείας «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ ΕΕ» ως 

προσωρινό ανάδοχο για την Α΄ ομάδα επειδή είχε υποβάλλει για ένα είδος (α/α 93), τεχνικό φυλλάδιο 

που δεν ήταν νομίμως επικυρωμένο θα συνιστούσε αδικαιολόγητα ευνοϊκή μεταχείριση εις βάρος των 

υπολοίπων υποψηφίων. Εξάλλου σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4412/16 «Οι αναθέτουσες αρχές 

αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, 

τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της Προστασίας του δημοσίου 

συμφέροντος, της Προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισμού και 

της Προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης αειφόρου ανάπτυξης»     

Σχετικά με το δεύτερο ισχυρισμό της εταιρείας, η επιτροπή προτείνει το από 24.07.2018 

υπόμνημά της να κοινοποιηθεί στη νομική υπηρεσία του Δήμου Ιλίου.     
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Με βάση τα ανωτέρω η Επιτροπή προτείνει τον αποκλεισμό της εταιρείας «ΠΑΝ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ ΕΕ» από τη Α΄ ομάδα: «Ηλεκτρολογικό εξοπλισμός» και την εκ νέου 

αναζήτηση προσφορών. 

         Αποφασίζει  Ομόφωνα 

1. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6,του 

Ν. 3852/2010 

2. Εγκρίνει το πρακτικό αποσφράγισης ηλεκτρονικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας του 

ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις 

ανάγκες του Δήμου». 

3. Εγκρίνει εν μέρει το πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών 

προσφορών και το πρακτικό αποσφράγισης οικονομικών προσφορών που αφορούν την 

«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου» και διαφοροποιείται ως εξής: 

Στην ομάδα Α: «Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός» αποκλείει την εταιρεία «ΠΑΝ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ ΕΕ» για τον λόγο που αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται, με την εκ νέου 

αναζήτηση προσφορών από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας.  

4. Ανακηρύσσει ως προσωρινό ανάδοχο την υποψήφια εταιρεία με την επωνυμία: «ΠΑΝ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» για την ομάδα Β: «Εορταστικός Διακοσμητικός 

Φωτισμός» με αριθμό προσφοράς συστήματος 100559 η οποία κατέθεσε οικονομική 

προσφορά συνολικής αξίας 47.711,85 € με Φ.Π.Α. και ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές 

της με αριθμ. 23204/13.06.2018 Διακήρυξης του Δήμου Ιλίου. 

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 

    Βομπιράκη Ν., Γκόγκος Κ. 

Χαραλαμπόπουλος Ι., Κανελλόπουλος Γ.,     

                  Γκόνης Χ.                               

             

             ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ    
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