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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                             27η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 08.07.2019 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 8η Ιουλίου 2019, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 23716/04-07-2019 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 04-07-2019. 

        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 –162– 

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

4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικών αξιολόγησης και ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 23556/04.07.2019 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

«Σας στέλνουμε το από 19/06/2019 και 27/06/2019 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του 

Συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 

προσφορών και οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν την 19/06/2019 και αφορούν την  

«Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» καθώς και το σχετικό φάκελο, και 

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

του Ν.4412/2016.» 

Α. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, 
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προϋπολογισμού 72.216,26€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» 

 

Στο Ίλιον την 19η Ιουνίου του έτους 2019, 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 2019 βάσει του Ν. 4412/16 

όπως ισχύει και της με αριθμό 009/2814/25-01-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ιλίου, αποτελούμενη από τους: 

  
Τακτικά μέλη 

1. Ευάγγελος Γεράσης, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

2. Ελένη Χαντζή, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

3. Κωνσταντίνα Ευσταθίου, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 

 

Αναπληρωματικά μέλη   

1. Δήμητρα Κοντεκάκη, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

2. Ευαγγελία Νίνου, ΤΕ Διοίκηση Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

3. Πολυζώης Χρήστου, ΠΕ Διοικητικού 

 

Παρόντα μέλη της οποίας ήταν τα κάτωθι: 

1. Ευάγγελος Γεράσης, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

2. Ελένη Χαντζή, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

3. Δήμητρα Κοντεκάκη, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

 

και έχοντας υπόψη της: 
 
1. Τη με κωδικό Π65/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου. 
 
2. Τη με αριθμό 134/16681/28-05-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ω51ΗΩΕΒ-1ΥΧ), 
με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης για την 
προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου. 
 
3. Την με αρ. 17531/04-06-2019 Διακήρυξη, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
(AΔΑ: ΩΔΞΜΩΕΒ-ΗΗ3), στον ελληνικό τύπο καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου 
www.ilion.gr. 
 
4. Τις υποβληθείσες προσφορές των υποψηφίων αναδόχων. 
δημοσία συνεδριάζουσα δέχεται τις προσφορές των ενδιαφερομένων σε όλη τη διάρκεια της 

αναφερομένης στην διακήρυξη ώρας κατά σειρά προσελεύσεως, ως κάτωθι: 

Πρώτος παραδίδεται στην Επιτροπή φάκελος σφραγισμένος, ο οποίος κατατέθηκε στο 

πρωτόκολλο του Δήμου την 18/06/2019 με αριθμό 20149 και φέρει στο εξωτερικό μέρος αυτού την 

εταιρική επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση: «ΝΑΚΑΣ ΑΠ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

http://www.ilion.gr/
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ (ΠΑΝΟ) ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ», οδός Π. Ιγνατίου 78Α, 

Πετρούπολη. Ο σφραγισμένος φάκελος παραδόθηκε στην επιτροπή. 

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 κατατέθηκε στο 

πρωτόκολλο του Δήμου την 18/06/2019 με αριθμό 20201 και φέρει στο εξωτερικό μέρος αυτού την 

εταιρική επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση: «PRESSMETAL Ι.Κ.Ε. ΕΡΓ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΕΠΑΘΛΩΝ, ΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ», οδός Αικ. Στουραϊτου 32, Αχαρναί. Ο σφραγισμένος 

φάκελος παραδόθηκε στην επιτροπή. 

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 κατατέθηκε στο 

πρωτόκολλο του Δήμου την 18/06/2019 με αριθμό 20218 και φέρει στο εξωτερικό μέρος αυτού την 

εταιρική επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση: «CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY 

PRODUCTS ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.», οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 63, Νέο Ηράκλειο. Ο σφραγισμένος φάκελος 

παραδόθηκε στην επιτροπή. 

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 φέρει στο εξωτερικό 

μέρος αυτού την εταιρική επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση: «CARDIO FIT ΤΣΑΚΡΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», οδός Κύπρου 106, Αργυρούπολη. Ο σφραγισμένος φάκελος 

παραδόθηκε στην επιτροπή από τον κ. Αντώνιο Κέρη, δυνάμει της από 19/06/2019 

εξουσιοδότησης του κ. Αθανασίου ΤΣΑΚΡΗ. 

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

Επιτροπής. 

Πέμπτος παραδίδεται στην Επιτροπή φάκελος σφραγισμένος, ο οποίος φέρει στο εξωτερικό 

μέρος αυτού την εταιρική επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση: «ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε.» θέση 

Μπαθαρίστρα, Κόρινθος. Ο σφραγισμένος φάκελος παραδόθηκε στην επιτροπή από την κα Φωτεινή 

Μπέκου δυνάμει του από 13/06/2019 πρακτικού συνεδρίασης των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου της εταιρείας. 

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται με τον αριθμό πέντε (5) και μονογράφεται από όλα τα μέλη της 

Επιτροπής. 

Παρόντες καθ’ όλη τη διάρκεια της αποσφράγισης των δικαιολογητικών ήταν ο κος Αντώνιος Κέρης 

και η κα Φωτεινή Μπέκου. 

 
Αφού έληξε η ώρα που ορίζεται στην Διακήρυξη και μη συνεχιζόμενης κατά αδιάκοπο σειρά της 
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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. ένα (1) φάκελος της προσφοράς της εταιρείας: 

«ΝΑΚΑΣ ΑΠ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ (ΠΑΝΟ) ΚΑΙ 

ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ» ο οποίος φέρει την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

 

Η εταιρεία συμμετέχει για την ΟΜΑΔΑ 2 (Προμήθεια και τοποθέτηση Αεροπανό) 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

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

 

Η επιτροπή διαπίστωσε τη συμφωνία των δικαιολογητικών συμμετοχής της προσφοράς της εταιρείας 

με την με αριθμ. πρωτ.  17531/04-06-2019 Διακήρυξη του Δήμου Ιλίου. 

 

Δεύτερος αποσφραγίζεται ο υπ’ αριθμ. δύο (2) φάκελος της προσφοράς της εταιρείας: 

«PRESSMETAL Ι.Κ.Ε. ΕΡΓ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΑΘΛΩΝ, ΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ» ο 

οποίος φέρει την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η εταιρεία συμμετέχει για την ΟΜΑΔΑ 3 (Μετάλλια και τιμητικές πλακέτες για εκδηλώσεις του Δήμου 

Ιλίου) 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

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

 
Η Επιτροπή Διαγωνισμών διαπίστωσε ότι η ανωτέρα υποψήφια εταιρεία στο υποβληθέν 

Τ.Ε.Υ.Δ. στην ενότητα Α «Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες», Μέρος ΙΙΙ 

«Λόγοι αποκλεισμού» στο πεδίο που αναφέρει: «Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού (αυτοκάθαρση)» έχετε απαντήσει Ναι ενώ στο πεδίο που αναφέρει: 

«Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου ….. περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;» έχετε απαντήσει Όχι. 

Η επιτροπή με το με αριθμ. πρωτ. 20546/20-06-2019 έγγραφό της ζήτησε διευκρινήσεις. Η 

υποψήφια εταιρεία απάντησε με έγγραφό της το οποίο έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την 
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20/06/2019 και ώρα 13:59 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 20717/21-06-2019 παρέχοντας τις 

ανάλογες διευκρινήσεις τις οποίες η Επιτροπή θεώρησε ικανοποιητικές και ότι δεν κωλύουν τη 

συμμετοχή της εταιρείας από τη συνέχεια του διαγωνισμού.  

Τρίτος αποσφραγίζεται ο υπ’ αριθμ. τρία (3) φάκελος της προσφοράς της εταιρείας: 

«CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» ο οποίος φέρει την ένδειξη 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

Η εταιρεία συμμετέχει για την ΟΜΑΔΑ 2 (Προμήθεια και τοποθέτηση Αεροπανό) 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

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

 

Η επιτροπή διαπίστωσε τη συμφωνία των δικαιολογητικών συμμετοχής της προσφοράς της εταιρείας 

με την με αριθμ. πρωτ.  17531/04-06-2019 Διακήρυξη του Δήμου Ιλίου. 

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

«CARDIO FIT ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ο οποίος φέρει την ένδειξη 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

Η εταιρεία συμμετέχει για την ΟΜΑΔΑ 1 (Εδέσματα για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου) 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

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

 

Η επιτροπή διαπίστωσε τη συμφωνία των δικαιολογητικών συμμετοχής της προσφοράς της εταιρείας 

με την με αριθμ. πρωτ.  17531/04-06-2019 Διακήρυξη του Δήμου Ιλίου. 

 Πέμπτος αποσφραγίζεται ο υπ’ αριθμ. πέντε (5) φάκελος της προσφοράς της εταιρείας: 

«ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε.» ο οποίος φέρει την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

Η εταιρεία συμμετέχει για την ΟΜΑΔΑ 1 (Εδέσματα για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου) 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

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

 

Η επιτροπή διαπίστωσε τη συμφωνία των δικαιολογητικών συμμετοχής της προσφοράς της εταιρείας 

με την με αριθμ. πρωτ.  17531/04-06-2019 Διακήρυξη του Δήμου Ιλίου. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
 

Πρώτος αποσφραγίζεται ο υπ’ αριθμ. ένα (1) φάκελος της προσφοράς της εταιρείας: 

«ΝΑΚΑΣ ΑΠ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ (ΠΑΝΟ) ΚΑΙ 
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ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ» ο οποίος φέρει την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

Η επιτροπή διαπίστωσε τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας με την με αριθμ. πρωτ. 

17531/04-06-2019 Διακήρυξη του Δήμου Ιλίου (ΟΜΑΔΑ 2 - Προμήθεια και τοποθέτηση 

Αεροπανό). 

Δεύτερος αποσφραγίζεται ο υπ’ αριθμ. δύο (2) φάκελος της προσφοράς της εταιρείας: 

«PRESSMETAL Ι.Κ.Ε. ΕΡΓ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΑΘΛΩΝ, ΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ» ο 

οποίος φέρει την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.  

Η επιτροπή διαπίστωσε τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας με την με αριθμ. 

πρωτ.  17531/04-06-2019 Διακήρυξη του Δήμου Ιλίου (ΟΜΑΔΑ 3 - Μετάλλια και τιμητικές 

πλακέτες για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου). 

Τρίτος αποσφραγίζεται ο υπ’ αριθμ. τρία (3) φάκελος της προσφοράς της εταιρείας: 

«CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» ο οποίος φέρει την ένδειξη 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

Η επιτροπή διαπίστωσε τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας με την με αριθμ. πρωτ.  

17531/04-06-2019 Διακήρυξη του Δήμου Ιλίου (ΟΜΑΔΑ 2 - Προμήθεια και τοποθέτηση 

Αεροπανό). 

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

«CARDIO FIT ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ο οποίος φέρει την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

Η επιτροπή διαπίστωσε τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας με την με αριθμ. πρωτ.  

17531/04-06-2019 Διακήρυξη του Δήμου Ιλίου (ΟΜΑΔΑ 1 - Εδέσματα για εκδηλώσεις των 

Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου). 

Πέμπτος αποσφραγίζεται ο υπ’ αριθμ. πέντε (5) φάκελος της προσφοράς της εταιρείας: 

«ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε.» ο οποίος φέρει την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

Η επιτροπή διαπίστωσε τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας με την με αριθμ. πρωτ.  

17531/04-06-2019 Διακήρυξη του Δήμου Ιλίου (ΟΜΑΔΑ 1 - Εδέσματα για εκδηλώσεις των 

Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου). 

 
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή προτείνει: 

 
Την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών όλων των υποψηφίων αναδόχων 

 
 

Β. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» 

 

Στο Ίλιον την 27η Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη, στο Δημαρχείο Ιλίου, το οποίο βρίσκεται 
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επί της οδού Κάλχου 48-50, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων 

προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2019 βάσει του Ν. 4412/16 

όπως ισχύει και της με αριθμό 009/2814/25-01-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ιλίου, αποτελούμενη από τους: 

  
Τακτικά μέλη 

1. Ευάγγελος Γεράσης, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

2. Ελένη Χαντζή, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

3. Κωνσταντίνα Ευσταθίου, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 

 

Αναπληρωματικά μέλη   

1.Δήμητρα Κοντεκάκη, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

2.Ευαγγελία Νίνου, ΤΕ Διοίκηση Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

3.Πολυζώης Χρήστου, ΠΕ Διοικητικού 

 

Παρόντα μέλη της οποίας ήταν τα κάτωθι: 

1. Ευάγγελος Γεράσης, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

2. Δήμητρα Κοντεκάκη, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

3. Κωνσταντίνα Ευσταθίου, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού  

 
και έχοντας υπόψη της: 
 

1. Τη με κωδικό Π65/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου. 

2. Τη με αριθμό 134/16681/28-05-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ω51ΗΩΕΒ-

1ΥΧ), με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης 

για την προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου. 

3. Την με αρ. 17531/04-06-2019 Διακήρυξη, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

(AΔΑ: ΩΔΞΜΩΕΒ-ΗΗ3), στον ελληνικό τύπο καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου 

Ιλίου www.ilion.gr. 

4. Τις υποβληθείσες προσφορές των υποψηφίων αναδόχων. 

5. Το με αριθμ. πρωτ. 20546/20-06-2019 έγγραφο της επιτροπής διαγωνισμού προς την υποψήφια 

εταιρεία: PRESS METALL ΙΚΕ με θέμα: «Διευκρινήσεις» και την 20717/21-06-2019 απάντηση της 

εταιρείας 

6. Το από 24/06/2019 πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών 

προσφορών 

 
η επιτροπή συνήλθε προκειμένου να αποσφραγίσει τις οικονομικές προσφορές των υποψηφίων των 

οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι τεχνικές προσφορές ήταν πλήρεις.  Οι οικονομικές 

http://www.ilion.gr/
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προσφορές των υποψηφίων, έχουν ως κατωτέρω: 

 

Για την 1η ομάδα: «Εδέσματα για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» 

Υποψήφιος Προμηθευτής 

Συνολική 
Τιμή 

Προσφοράς 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 32.656,70 € 

ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε. 32.854,40 € 

 
 

Για την 2η ομάδα: «Προμήθεια και τοποθέτηση αεροπανό» 

Υποψήφιος Προμηθευτής 

Συνολική 
Τιμή 

Προσφοράς 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

ΝΑΚΑΣ ΑΠ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 9.785,00 € 

CLOUDPRINT DIGITAL AND DISPLAY 
PRODUCTS ΜΟΝ. ΙΚΕ 

9.526,00 € 

 
 
 

Για την 3η ομάδα: «Μετάλλια και τιμητικές πλακέτες για εκδηλώσεις του Δήμου 

Ιλίου» 

Υποψήφιος Προμηθευτής 

Συνολική 
Τιμή 

Προσφοράς 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

PRESSMETAL ΙΚΕ 8.902,50 € 

 
 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή προτείνει: 
 
Α. Ως προσωρινό ανάδοχο για την 1η ομάδα: «Εδέσματα για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του 

Δήμου Ιλίου» την εταιρεία με επωνυμία: «ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» της οποίας η προσφορά 
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ανέρχεται σε 32.656,70 € χωρίς Φ.Π.Α. και είναι σύμφωνη με τους όρους της με αριθμ. πρωτ. 

17531/04-06-2019 Διακήρυξης του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού. 

Β.  Ως προσωρινό ανάδοχο για την 2η ομάδα: «Προμήθεια και τοποθέτηση αεροπανό» την 

εταιρεία με επωνυμία: «CLOUDPRINT DIGITAL AND DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝ. ΙΚΕ» της οποίας η 

προσφορά ανέρχεται σε 9.526,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και είναι σύμφωνη με τους όρους της με αριθμ. 

πρωτ. 17531/04-06-2019 Διακήρυξης του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού. 

Γ. Ως προσωρινό ανάδοχο για την 3η ομάδα: «Μετάλλια και τιμητικές πλακέτες για εκδηλώσεις 

του Δήμου Ιλίου» την εταιρεία με επωνυμία: «PRESSMETAL ΙΚΕ» της οποίας η προσφορά ανέρχεται 

σε 8.902,50 € χωρίς Φ.Π.Α. και είναι σύμφωνη με τους όρους της με αριθμ. πρωτ. 17531/04-06-

2019 Διακήρυξης του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

 Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Α. Την έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής των τεχνικών 

προσφορών και οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη της επιτροπής 

διαγωνισμού 

Β. Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου: 

 Για την 1η ομάδα: «Εδέσματα για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» τον 

οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», ο οποίος κατέθεσε 

οικονομική προσφορά 32.656,70 € χωρίς Φ.Π.Α. και η οποία είναι σύμφωνη με τους 

όρους της με αριθμ. πρωτ. 17531/04-06-2019 Διακήρυξης του παρόντος συνοπτικού 

διαγωνισμού. 

 Για την 2η ομάδα: «Προμήθεια και τοποθέτηση αεροπανό» τον οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία: «CLOUDPRINT DIGITAL AND DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝ. ΙΚΕ», ο οποίος κατέθεσε 

οικονομική προσφορά 9.526,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και η οποία είναι σύμφωνη με τους όρους 

της με αριθμ. πρωτ. 17531/04-06-2019 Διακήρυξης του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού. 

 Για την 3η ομάδα: «Μετάλλια και τιμητικές πλακέτες για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου» 

τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «PRESSMETAL ΙΚΕ», ο οποίος κατέθεσε οικονομική 

προσφορά 8.902,50 € χωρίς Φ.Π.Α. και η οποία είναι σύμφωνη με τους όρους της με αριθμ. 

πρωτ. 17531/04-06-2019 Διακήρυξης 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. 
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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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