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Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 43228/04-09-2012 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    33
η
 Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής  

     ∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    την 04-09-2012 

Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 4
η
 Σεπτεµβρίου 

2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ., ύστερα από την υπ. αριθµ. 42670/31-08-2012 πρόσκληση του 

∆ηµάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα σε όλα 

τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής στις 31-08-2012 

        Η Οικονοµική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) µέλη.   

       

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ   ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

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

2. ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.   «  « 

3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆.Σ.            «  « 

4. ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.     «  « 

5. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ∆.Σ.            «  « 

6. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ∆.Σ.     «  « 

ΑΠΟΝΤΕΣ   

1. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.      Μέλος   της Ο.Ε. 

2. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ∆.Σ.    «  « 

       

       

 ΑΠΟΦΑΣΗ –272–  

Ο ∆ήµαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονοµική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

8
ο 

θέµα της ηµερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση εισηγητικού της επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισµού που αφορά την «Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος ασφαλείας για σχολικά κτίρια 

του ∆ήµου». 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθµ. 42219/29-08-2012 έγγραφο της Οικονοµικής 

Υπηρεσίας του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας στέλνουµε το εισηγητικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού που αφορά την 

«Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος ασφαλείας για σχολικά κτίρια του ∆ήµου», που έχουν ως 

κατωτέρω: 

Α. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Στο Ίλιον σήµερα την 10/07/2012  του µηνός  Ιουλίου  έτους 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π. µ. 

έως 11:30 π. µ. στο ∆ηµαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48 – 50) η κατά το 46
ο
 άρθρο της Υπουργικής Απόφασης 

11389/1993 και τον Ν. 1797/1988 Επιτροπή, η οποία ορίστηκε µε τη µε αριθµό 50/2012 Απόφαση της 

∆ηµαρχιακής Επιτροπής, αποτελούµενη από τους: 

1. Σκεντέρης Κωνσταντίνος  

2. Αλειφέρη Χρυσούλα  

3. Μαράτου Αναστασία  

       έχοντας υπόψη: 

α) Τη µε αριθµό 32.519/26-06-2012 ∆ιακήρυξη του κ. ∆ηµάρχου, περίληψη της οποίας δηµοσιεύτηκε σε 

µία τουλάχιστον ηµερήσια εφηµερίδα ,και µία τοπική εβδοµαδιαία. 

β) τη µε αριθµό  191/15-06-2012 Απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής του ∆ήµου Ιλίου, η οποία αφορά 

την έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος 

ασφαλείας για σχολικά κτίρια του ∆ήµου » και τον καθορισµό όρων διακήρυξης  

γ) τη µε αριθµό  301/19-06-2012 Απόφαση του κ. ∆ηµάρχου. 

Στην αρχή η Επιτροπή κήρυξε την έναρξη της ∆ηµοπρασίας.  

ΑΔΑ: Β4Θ4ΩΕΒ-ΦΚΑ
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Κατόπιν η Επιτροπή δηµοσία συνεδριάζουσα δέχεται τις προσφορές των ενδιαφεροµένων σε όλη τη 

διάρκεια της αναφεροµένης στην διακήρυξη ώρας κατά σειρά προσελεύσεως, ως κάτωθι: 

1)Πρώτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο εξωτερικό 

µέρος αυτού, φέρει την επωνυµία και την αντίστοιχη διεύθυνση:  

ΦΩΤΕΛΗΣ  Α Ε  ∆/νση Τιµαίου 33 & Αργους , Αθήνα  fax: 210 5158947 τηλ 210 5127200  

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

της Επιτροπής. 

2)∆εύτερος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο εξωτερικό 

µέρος αυτού, φέρει την επωνυµία και την αντίστοιχη διεύθυνση: 

 ΒΡΑΝΑΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ∆/νση Λευκίµµης 44 Ίλιον, fax 211 0124478 τηλ 210 2610796-6974023925 

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

της Επιτροπής. 

3)Τρίτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο 

εξωτερικό µέρος αυτού, φέρει την επωνυµία και την αντίστοιχη διεύθυνση: 

ΛΑΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ∆/νση  Λαέρτου 49 Καισαριανή, fax:210 7235454 τηλ 210 

7016832  

Ο ανωτέρω φάκελος αριθµείται από την Επιτροπή µε τον αριθµό (3) και µονογράφεται από όλα τα µέλη 

της Επιτροπής. 

4)Τέταρτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο 

εξωτερικό µέρος αυτού, φέρει την επωνυµία και την αντίστοιχη διεύθυνση: 

ΚΡΥΠΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ ΕΕ ∆/νση  Πρεβέζης 34 Ιλιον,fax/τηλ 210 5059095 

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

της Επιτροπής. 

  5)Πέµπτος  προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο 

εξωτερικό µέρος αυτού, φέρει την επωνυµία και την αντίστοιχη διεύθυνση: 

SPIDER SECURITY  ∆/νση Αχαρνών 471 Αθήνα  fax:210 2585698, 210 2584936, τηλ 210 2585698, 

6944342608 

 6) Έκτος   προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο 

εξωτερικό µέρος αυτού, φέρει την επωνυµία και την αντίστοιχη διεύθυνση: 

  ΠΕΤΡΟΣ Ν. ΣΤΑΘΑΣ ∆/νση Ηρακλείου 68 Αθήνα, fax 210 2230967 τηλ 210 2230969  

Ο ανωτέρω φάκελος αριθµείται από την Επιτροπή µε τον αριθµό (6) και µονογράφεται από όλα τα µέλη 

της Επιτροπής 

7) Έβδοµος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο 

εξωτερικό µέρος αυτού, φέρει την επωνυµία και την αντίστοιχη διεύθυνση: 

 Χ. ΘΕΟ∆ΟΣΗΣ ΑΒΕΕ ∆/νση ∆ελφών 3 Καλλιθέα, fax:210 9596015, τηλ 210 9520907 

8) Όγδοος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο 

εξωτερικό µέρος αυτού, φέρει την επωνυµία και την αντίστοιχη διεύθυνση: 

 ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ  ∆/νση ∆ωδεκανήσου 14 Ν. Ιωνία, fax: 210 2779542 

  τηλ 210 2713970 

9) Ένατος  προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο 

εξωτερικό µέρος αυτού, φέρει την επωνυµία και την αντίστοιχη διεύθυνση: 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆/νση Αυτ. Ηρακλείου 25 Μαρούσι, fax/Τηλ 210 2514622 

10) ∆έκατος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο 

εξωτερικό µέρος αυτού, φέρει την επωνυµία και την αντίστοιχη διεύθυνση: 

 SPARTAN LTD Χ. ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ∆/νση  ∆.Σέχου 17 & 

Αντιµαχου 9 Αθήνα fax/τηλ;210 9232437 

11) Ενδέκατος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο 

εξωτερικό µέρος αυτού, φέρει την επωνυµία και την αντίστοιχη διεύθυνση: 

TOTAL CARE .∆/νση Ματζαγριωτάκη 4
Α
 Καλλιθέα, fax:210 9828222, τηλ 210 9828222 

ΑΔΑ: Β4Θ4ΩΕΒ-ΦΚΑ
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12) ∆ωδέκατος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο 

εξωτερικό µέρος αυτού, φέρει την επωνυµία και την αντίστοιχη διεύθυνση: 

ΒΡΥΩΝΗΣ Γ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ∆/νση Ιουλιανού 56 Αθήνα, fax;210 8221574 τηλ:210 8221596 

 

Αφού τελείωσε η ώρα που ορίζεται στην ∆ιακήρυξη και µη συνεχιζόµενης κατά αδιάκοπο σειρά 

της παραδόσεως των προσφορών, κηρύσσεται η λήξη παράδοσης των προσφορών και η έναρξη της 

δηµόσιας αποσφράγισης των παραδοθέντων φακέλων κατά σειρά παραδόσεως ως εξής: 

 

Πρώτος αποσφραγίζεται ο µε αριθµό (1) φάκελος του ενδιαφεροµένου:  

ΦΩΤΕΛΗΣ  Α Ε  ∆/νση Τιµαίου 33 & Αργούς , Αθήνα  fax: 210 5158947 τηλ 210 5127200  

  

∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 7.1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 

 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς 

φορείς 

7.2 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-ΟΚ 

Ασφαλιστικές ενηµερότητες 7.3 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ-ΟΚ 

 

Φορολογική ενηµερότητα 7.4 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ- ΟΚ 

 

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο 

συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα 

7 παρ. δ περιπτ. 

β 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο 

επιµελητήριο 

7.5 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-ΟΚ 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.6 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-ΟΚ 

 

Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ 7 παρ. ε περιπτ. 2 ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.8 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 

 

Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 7.9 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 

 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων 

διακήρυξης 

7.10 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 

 

∆εύτερος αποσφραγίζεται ο µε αριθµό (2) φάκελος του ενδιαφεροµένου:  

 ΒΡΑΝΑΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ∆/νση Λευκίµµης 44 Ίλιον, fax 211 0124478 τηλ 210 2610796-6974023925 

 

∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 7.1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-ΟΚ 

 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς 

φορείς 

7.2 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-ΟΚ 

Ασφαλιστικές ενηµερότητες 7.3 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-ΟΚ 

 

Φορολογική ενηµερότητα 7.4 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 

 

ΑΔΑ: Β4Θ4ΩΕΒ-ΦΚΑ
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Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο 

συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα 

7 παρ. δ περιπτ. 

β 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο 

επιµελητήριο 

7.5 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-ΟΚ 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.6 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ  

 

Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ 7 παρ. ε περιπτ. 2 ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.8 ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 7.9 ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων 

διακήρυξης 

7.10 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 

 

3)Τρίτος αποσφραγίζεται ο µε αριθµό (3) φάκελος του ενδιαφεροµένου:  

ΛΑΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ∆/νση  Λαέρτου 49 Καισαριανή, fax:210 7235454 τηλ 210 

7016832  

  

∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 7.1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-ΟΚ 

 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς 

φορείς 

7.2 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-ΟΚ 

Ασφαλιστικές ενηµερότητες 7.3 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 

 

Φορολογική ενηµερότητα 7.4 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-ΟΚ 

 

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο 

συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα 

7 παρ. δ περιπτ. 

β 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο 

επιµελητήριο 

7.5 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-ΟΚ 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.6 ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΗΛΘΕ Ο 

Ι∆ΙΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ  

ΟΕ 

Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ 7 παρ. ε περιπτ. 2 ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.8 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-ΟΚ 

 

Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 7.9 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-ΟΚ 

 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων 

διακήρυξης 

7.10 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-ΟΚ 

 

 

4)Τέταρτος αποσφραγίζεται ο µε αριθµό (4) φάκελος του ενδιαφεροµένου:  

ΚΡΥΠΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ ΕΕ    ∆νση  Πρεβέζης 34 Ιλιον,fax/τηλ 210 5059095 

 

∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

ΑΔΑ: Β4Θ4ΩΕΒ-ΦΚΑ
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Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 7.1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-ΟΚ 

 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς 

φορείς 

7.2 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-ΟΚ 

Ασφαλιστικές ενηµερότητες 7.3 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 

 

Φορολογική ενηµερότητα 7.4 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-ΟΚ 

 

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο 

συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα 

7 παρ. δ περιπτ. 

β 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο 

επιµελητήριο 

7.5 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-ΟΚ 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.6 ΟΚ- ΠΡΟΣΗΛΘΕ Η 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ   ΕΕ 

 

Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ 7 παρ. ε περιπτ. 2 ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.8 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 

 

Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 7.9 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-ΟΚ 

 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων 

διακήρυξης 

7.10 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-ΟΚ 

 

Πέµπτος αποσφραγίζεται ο µε αριθµό (5) φάκελος του ενδιαφεροµένου:  

 

SPIDER SECURITY  ∆/νση Αχαρνών 471 Αθήνα  fax:210 2585698, 210 2584936, τηλ 210 2585698, 

6944342608 

 

∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 7.1  

------------------------------- 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς 

φορείς 

7.2 --------------------------------- 

Ασφαλιστικές ενηµερότητες 7.3  

-------------------------------------------- 

Φορολογική ενηµερότητα 7.4 ------------------------------------------- 

 

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο 

συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα 

7 παρ. δ περιπτ. 

β 

--------------------------------------------

- 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο 

επιµελητήριο 

7.5 ------------------------------------------ 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.6  

--------------------------------------------

- 

Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ 7 παρ. ε περιπτ. 2 --------------------------------------------

- 
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Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.8 --------------------------------------------

----- 

 

Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 7.9  

--------------------------------------------

-- 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων δ/κ 7.10 ---------------------------------- 

 

Η SPIDER SECURITY    δεν υπέβαλλε µέσα στον σφραγισµένο κυρίως φάκελο φωτοαντίγραφα εκ 

του πρωτοτύπου των δικαιολογητικών µε αποτέλεσµα η προσφορά της να µη γίνει αποδεκτή βάση 

του άρθρου 10.1 της ∆ιακήρυξης.(ΥΑ 11383/1993 αρθρο 12 ) 

 

Έκτος  αποσφραγίζεται ο µε αριθµό (6) φάκελος του ενδιαφεροµένου:  

 ΠΕΤΡΟΣ Ν. ΣΤΑΘΑΣ ∆/νση Ηρακλείου 68 Αθήνα, fax 210 2230967 τηλ 210 2230969 

 

∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 7.1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 

 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς 

φορείς 

7.2 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-ΟΚ 

Ασφαλιστικές ενηµερότητες 7.3 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ *ΜΟΝΟ 

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ   

 

Φορολογική ενηµερότητα 7.4 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 

 

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο 

συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα 

7 παρ. δ περιπτ. 

β 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο 

επιµελητήριο 

7.5 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ  

*ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.6 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 

 

Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ 7 παρ. ε περιπτ. 2 ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.8 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-ΟΚ 

 

Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 7.9 ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων 

διακήρυξης 

7.10 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 

 

7)Έβδοµος   αποσφραγίζεται ο µε αριθµό (7) φάκελος του ενδιαφεροµένου:  

Χ. ΘΕΟ∆ΟΣΗΣ ΑΒΕΕ 

  

∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 7.1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 
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∆ήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς 

φορείς 

7.2 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ* ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΚΑΤΩ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Ασφαλιστικές ενηµερότητες 7.3 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ -ΟΚ 

 

Φορολογική ενηµερότητα 7.4 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-ΟΚ 

 

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο 

συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα 

7 παρ. δ περιπτ. 

β 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο 

επιµελητήριο 

7.5 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.6 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-ΟΚ 

 

Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ 7 παρ. ε περιπτ. 2 ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.8 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 

 

Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 7.9 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-ΟΚ 

 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων 

διακήρυξης 

7.10 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ* ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΚΑΤΩ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

8) Όγδοος   αποσφραγίζεται ο µε αριθµό (8) φάκελος του ενδιαφεροµένου:  

 ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ  ∆/νση ∆ωδεκανήσου 14 Ν. Ιωνία, fax: 210 2779542 

  τηλ 210 2713970 

 

∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 7.1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ* ∆ΕΝ 

ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟΝ  Α.Π.ΤΗΣ  

∆ΙΑΚ\ΞΗΣ 

 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς 

φορείς 

7.2 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 

Ασφαλιστικές ενηµερότητες 7.3 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-ΟΚ 

 

Φορολογική ενηµερότητα 7.4 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ* ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

 

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο 

συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα 

7 παρ. δ περιπτ. 

β 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο 

επιµελητήριο 

7.5 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-ΟΚ 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.6 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 

 

Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ 7 παρ. ε περιπτ. 2 ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
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Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.8 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ-ΟΚ 

 

Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 7.9 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-ΟΚ 

 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων 

διακήρυξης 

7.10 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-ΟΚ 

 

9) Ένατος   αποσφραγίζεται ο µε αριθµό (9) φάκελος του ενδιαφεροµένου:  

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆/νση Αυτ. Ηρακλείου 25 Μαρούσι, fax/Τηλ 210 2514622 

  

 

∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 7.1  ------------------------------------------- 

 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς 

φορείς 

7.2 --------------------------------------------

--- 

Ασφαλιστικές ενηµερότητες 7.3 --------------------------------------------

--- 

 

Φορολογική ενηµερότητα 7.4 ------------------------------------------ 

 

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο 

συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα 

7 παρ. δ περιπτ. 

β 

--------------------------------------------

-- 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο 

επιµελητήριο 

7.5 --------------------------------------------

------ 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.6  

--------------------------------------------

----- 

Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ 7 παρ. ε περιπτ. 2 --------------------------------------------

---- 

Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.8  

--------------------------------------------

-- 

Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 7.9  

--------------------------------------------

----- 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων 

διακήρυξης 

7.10  

Ο υποψήφιος προµηθευτής ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ δεν υπέβαλλε µέσα στον σφραγισµένο 

κυρίως φάκελο φωτοαντίγραφα εκ του πρωτοτύπου των δικαιολογητικών µε αποτέλεσµα η 

προσφορά της να µη γίνει αποδεκτή βάση του άρθρου 10.1 της ∆ιακήρυξης.(ΥΑ 11383/1993 άρθρο 

12 

 

10)  ∆έκατος   αποσφραγίζεται ο µε αριθµό (10) φάκελος του ενδιαφεροµένου:  

 SPARTAN LTD Χ. ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ∆/νση  ∆.Σέχου 17 & 

Αντιµαχου 9 Αθήνα fax/τηλ;210 9232437 
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∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 7.1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ* ∆ΕΝ 

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο Α.Π. ΤΗΣ 

∆ΙΑΚ/ΞΗΣ  

 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς 

φορείς 

7.2 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ* ∆ΕΝ ΕΧΕΙ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙ∆Α 

Ασφαλιστικές ενηµερότητες 7.3 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-ΟΚ 

 

Φορολογική ενηµερότητα 7.4 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-ΟΚ 

 

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο 

συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα 

7 παρ. δ περιπτ. 

β 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο 

επιµελητήριο 

7.5 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-ΟΚ 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.6 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-ΟΚ 

 

Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ 7 παρ. ε περιπτ. 2 ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.8 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ -ΟΚ 

 

Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 7.9 ∆ΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων 

διακήρυξης 

7.10 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ* ∆ΕΝ ΕΧΕΙ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙ∆Α 

 

11 )Eνδέκατος   αποσφραγίζεται ο µε αριθµό (11) φάκελος του ενδιαφεροµένου  

 TOTAL CARE .∆/νση Ματζαγριωτάκη 4
Α
 Καλλιθέα, fax:210 9828222, τηλ 210 9828222 

 

∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 7.1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-ΟΚ 

 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς 

φορείς 

7.2 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-ΟΚ 

Ασφαλιστικές ενηµερότητες 7.3  

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ  -ΟΚ 

Φορολογική ενηµερότητα 7.4 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-ΟΚ 

 

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο 

συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα 

7 παρ. δ περιπτ. 

β 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο 

επιµελητήριο 

7.5 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-ΟΚ 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.6 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-ΟΚ 

 

Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ 7 παρ. ε περιπτ. 2 ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.8 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-ΟΚ 
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Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 7.9 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ *ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 22/5/12 

 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων 

διακήρυξης 

7.10 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-ΟΚ 

 

 

12) ∆ωδέκατος   αποσφραγίζεται ο µε αριθµό (12) φάκελος του ενδιαφεροµένου:  

 ΒΡΥΩΝΗΣ Γ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ∆/νση Ιουλιανού 56 Αθήνα, fax;210 8221574 τηλ:210 8221596 

 

∆ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 7.1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-ΟΚ 

 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς 

φορείς 

7.2 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-ΟΚ 

Ασφαλιστικές ενηµερότητες 7.3 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-ΟΚ 

 

Φορολογική ενηµερότητα 7.4 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-ΟΚ 

 

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο 

συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα 

7 παρ. δ περιπτ. 

β 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο 

επιµελητήριο 

7.5 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ*  

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.6 ∆ΕΝ  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ 7 παρ. ε περιπτ. 2 ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.8 ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 7.9 ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων 

διακήρυξης 

7.10 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ-ΟΚ 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Πιο αναλυτικά, σύµφωνα και µε ότι σχετικό καταγράφηκε στους παραπάνω πίνακες, διαπιστώσαµε 

τα εξής: 

         -O υποψήφιος προµηθευτής SPIDER  δεν υπέβαλλε µέσα στον σφραγισµένο κυρίως φάκελο 

φωτοαντίγραφα εκ του πρωτοτύπου των δικαιολογητικών µε αποτέλεσµα η προσφορά της να µη γίνει 

αποδεκτή η προσφορά , βάση του άρθρου 10.1 της ∆ιακήρυξης.(ΥΑ 11383/1993 άρθρο 12 )  µε ποινή 

να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα (ένα πρωτότυπο και ένα 

φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου)   

. - O υποψήφιος προµηθευτής ΣΤΑΘΑΣ ΠΕΤΡΟΣ  κατέθεσε ασφαλιστικές ενηµερότητες και 

πιστοποιητικό εγγραφής από το Οικείο επιµελητήριο   σε φωτοτυπίες, η υπεύθυνη δήλωση η οποία 

συνόδευε τις φωτοτυπίες  ως αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων δεν έφερε το γνήσιο της υπογραφής 

,συνεπώς δεν έχουν θέση πρωτοτύπων όπως αυτό απαιτείται από την ∆ιακήρυξη Άρθρο 10 § 1 
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-Ο υποψήφιος προµηθευτής Χ ΘΕΟ∆ΟΣΗΣ ΑΒΕΕ  κατέθεσε ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 για τους 

ασφαλιστικούς φορείς και δήλωση περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης  χωρίς την εταιρική 

σφραγίδα κάτω από την υπογραφή του εκπροσώπου, σε αντίθεση  µε ότι απαιτείται και συγκεκριµένα 

σύµφωνα µε τις διευκρινήσεις του άρθρου 7 για τις υπεύθυνες δηλώσεις, της υπ. αριθµ. πρωτ. 

32.519/26—06-2012 διακήρυξης, και εποµένως για το λόγο αυτό η  προαναφερόµενες Υπεύθυνες  

δηλώσεις  δεν δύναται να ληφθούν  υπόψη. 

 

-Ο υποψήφιος προµηθευτής  ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ  κατέθεσε εγγυητική επιστολή συµµετοχής η 

οποία δεν αναφέρει τον Αριθµό Πρωτοκόλλου της ∆ιακήρυξης, σε αντίθεση µε ότι απαιτείται στο άρθρο 

8§1 περ.ε,7 της ∆ιακήρυξης,  

οι εγγυήσεις συµµετοχής, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν 

και τα ακόλουθα : 

1. Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

2. Τον εκδότη. 

3. Τον Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (∆ήµος ΙΛΙΟΥ). 

4. Τον αριθµό της εγγυητικής επιστολής. 

5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 

6. Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

Τον αριθµό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, 

επίσης κατέθεσε φορολογική ενηµερότητα  σε απλή  φωτοτυπίες, συνεπώς δεν έχει  θέση πρωτοτύπου 

όπως αυτό απαιτείται από την ∆ιακήρυξη Άρθρο10§1 

 

      -Ο υποψήφιος προµηθευτής ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ  δεν υπέβαλλε µέσα στον σφραγισµένο 

κυρίως φάκελο φωτοαντίγραφα εκ του πρωτοτύπου των δικαιολογητικών µε αποτέλεσµα η προσφορά 

της να µη γίνει αποδεκτή, βάση του άρθρου 10.1 της ∆ιακήρυξης.(ΥΑ 11383/1993 άρθρο 12 )  µε ποινή 

να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα (ένα πρωτότυπο και ένα 

φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου)   

  

-Ο υποψήφιος προµηθευτής SPARTAN LTD Χ. ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.   

κατέθεσε εγγυητική επιστολή συµµετοχής η οποία δεν αναφέρει τον Αριθµό πρωτοκόλλου της 

∆ιακήρυξης, σε αντίθεση µε ότι απαιτείται στο άρθρο 8.§1 περ.ε της διακήρυξης οι εγγυήσεις 

συµµετοχής, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα 

ακόλουθα: 

7. Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

8. Τον εκδότη. 

9. Τον Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (∆ήµος ΙΛΙΟΥ). 

10. Τον αριθµό της εγγυητικής επιστολής. 

11. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 

12. Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

13. Τον αριθµό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

 Επίσης κατέθεσε  δηλώσεις  του Ν 1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς  και περί αποδοχής των 

όρων διακήρυξης χωρίς την εταιρική σφραγίδα ,σε αντίθεση  µε ότι απαιτείται και συγκεκριµένα 

σύµφωνα µε τις διευκρινήσεις του άρθρου 7 για τις υπεύθυνες δηλώσεις, της υπ. αριθµό. πρωτ. 

32.519/26-06-2012 διακήρυξης, και εποµένως για το λόγο αυτό οι προαναφερόµενες Υπεύθυνες  

δηλώσεις δεν δύναται να ληφθούν υπόψη 

 -Ο υποψήφιος προµηθευτής TOTAL CARE κατέθεσε  πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης µε 

ηµεροµηνία έκδοσης 22/5/12 . 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 7§9 της ∆ιακήρυξης τα νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα 

συνοδεύονται, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση, µε πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης, το 

οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ ένα (1) µήνα πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού, ώστε να 
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εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί άλλη µεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το 

τελευταίο καταστατικό ή Φ. Ε. Κ. που έχει κατατεθεί. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το πιστοποιητικό περί 

µη τροποποίησης είναι εκπρόθεσµο εφόσον ο διαγωνισµός διεξήχθη στις 10/7/12 , και εποµένως για το 

λόγο αυτό δεν µπορεί να ληφθεί υπόψη. 

 

-Ο Υποψήφιος  προµηθευτής  ΑΝ∆ΡΕΑΣ Γ ΒΡΥΩΝΗΣ κατέθεσε  µόνο φωτοαντίγραφο   

πιστοποιητικού εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο, συνεπώς δεν έχει θέση πρωτοτύπου όπως αυτό 

απαιτείται από την ∆ιακήρυξη Άρθρο 10 § 1 

  Με βάση τα παραπάνω, προτείνουµε τον αποκλεισµό των υποψήφιων προµηθευτών SPIDER 

SECURITY, ΣΤΑΘΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, Χ.ΘΕΟ∆ΟΣΗΣ ΑΒΕΕ, ΖΑΡIΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ, SPARTAN LTD Χ. ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

Ε.Π.Ε.   TOTAL CARE, ΑΝ∆ΡΕΑΣ Γ ΒΡΥΩΝΗΣ, από τα επόµενα στάδια του παρόντος 

διαγωνισµού, ενώ οι υποψήφιοι προµηθευτές ΦΩΤΕΛΗΣ  Α Ε, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΒΡΑΝΑΣ, ΛΑΥΚΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, και ΚΡΥΠΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ ΕΕ  να συνεχίσουν στο επόµενο 

στάδιο του διαγωνισµού που είναι η εξέταση των τεχνικών προσφορών. 

 

Β. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Για τα την προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος ασφαλείας για σχολικά κτίρια του ∆ήµου 

Ιλίου 
Στο Ιλιον σήµερα στις 01/08/2012 η επιτροπή αξιολόγησης προµηθειών η οποία ορίσθηκε µε την αριθµό 

50/2012 Απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής βάσει του 46
ου

 άρθρου της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 και 

το Ν. 1797/1988 συνήλθε και εξέτασε τις τεχνικές προσφορές των παρακάτω υποψηφίων προµηθευτών: 

1. ΦΩΤΕΛΗΣ Α.Ε 

2. ΒΡΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

3. ΛΑΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 

4. ΚΡΥΠΩΤΟΥ ΣΤ. &ΣΙΑ ΕΕ «ELSYCON » 

Κατά την εξέταση της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου προµηθευτή «ΦΩΤΕΛΗΣ Α.Ε» 

διαπιστώθηκε ότι ο φάκελος είναι πλήρης και σύµφωνος µε τα όσα αναφέρονται στη αρ. Π64/2012 

µελέτη. 

Κατά την εξέταση της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου προµηθευτή  «ΒΡΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», διαπιστώθηκε: α) οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόµενων ειδών δεν φέρουν 

την σφραγίδα και την υπογραφή του προµηθευτή και β) δεν αναφέρεται ότι παρέχεται 5ετή εγγύηση 

καλής λειτουργίας και δωρεάν συντήρηση µε αντικατάσταση υλικών χωρίς χρέωση καθ’ όλη τη διάρκεια 

της 5ετούς εγγύησης, σε αντίθεση µε ότι απαιτείται στο άρθρο 17 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της αρ. 

Π64/2012 µελέτης. 

Κατά την εξέταση της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου προµηθευτή «ΛΑΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

& ΣΙΑ Ο.Ε.» διαπιστώθηκε ότι ο φάκελος είναι πλήρης και σύµφωνος µε τα όσα αναφέρονται στην αρ. 

Π64/2012 µελέτη. 

Κατά την εξέταση της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου προµηθευτή «ΚΡΥΠΩΤΟΥ ΣΤ. &ΣΙΑ 

ΕΕ «ELSYCON »  διαπιστώθηκε ότι στην περιγραφή των ειδών αναφέρονται αναλυτικά και οι τιµές 

µονάδας κάθε είδους. 

Με βάση τα παραπάνω προτείνουµε τον αποκλεισµό των υποψηφίων προµηθευτών «ΒΡΑΝΑΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» και ΚΡΥΠΩΤΟΥ ΣΤ. &ΣΙΑ ΕΕ «ELSYCON » από το επόµενο 

στάδιο του παρόντος διαγωνισµού. 

 

Γ. Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η 

Για την προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος ασφαλείας για σχολικά κτίρια του ∆ήµου 

Σήµερα στις 28/08/2012 και ώρα 11:00 π. µ. η επιτροπή αξιολόγησης προµηθειών, η οποία 

ορίσθηκε µε τις µε αριθµό 50/2012 και 228/1-08-2012  Αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε βάση 

το Ν. 1797/1988 και το 46
ο
 άρθρου της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993, συνήλθε και εξέτασε τις 
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οικονοµικές προσφορές των  υποψήφιων  προµηθευτών  «ΛΑΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ»  και  

«ΦΩΤΕΛΛΗΣ ΑΕ » για το διαγωνισµό «προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος ασφαλείας για 

σχολικά κτίρια του ∆ήµου» 

- Ο υποψήφιος προµηθευτής«ΛΑΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» κατέθεσε οικονοµική προσφορά  

αξίας 39.733,92 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 23% 

- Ο υποψήφιος προµηθευτής «ΦΩΤΕΛΛΗΣ Α.Ε» κατέθεσε οικονοµική προσφορά αξίας 43.040,16€ 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 23% 

Κατά την εξέτασή της έλαβε υπόψη της: 

α) τη µε αριθµό  32519/  26 -06-2012(Α∆Α: Β4ΛΜΩΕΒ-9Ε6)  ∆ιακήρυξη του κ. ∆ηµάρχου, 

β) τη µε αριθµό    191/15-06-2012(Α∆Α: Β4Λ3ΩΕΒ-ΣΓΑ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής   του 

∆ήµου Ιλίου, η οποία αφορά την έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών & καθορισµό τρόπου 

εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος ασφαλείας για 

σχολικά κτίρια του ∆ήµου  

 γ) το από 10/07/2012  Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού το οποίο κοινοποιήθηκε 

στους συµµετέχοντες στης  11/07/2012  και αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών 

δ)το από 01/08/2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού το οποίο κοινοποιήθηκε 

στους συµµετέχοντες στης  02/08/2012  και αφορά στον έλεγχο των τεχνικών στοιχείων και προσφορών 

ε) τη µε κωδικό Π 64/2012  σχετική µελέτη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ιλίου, 

στ) την Υπουργική Απόφαση 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και τις λοιπές νοµοθετικές διατάξεις σύµφωνα 

µε τις οποίες πραγµατοποιείται ο παρών διαγωνισµός προµήθειας και 

ζ) τα λοιπά σχετικά στοιχεία φακέλου της παρούσας προµήθειας 

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι η οικονοµική προφορά του υποψήφιου προµηθευτή «ΛΑΥΚΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» , αξίας 39.733,92   €  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για το σύνολο των 

προς προµήθεια ειδών, ικανοποιούν τους όρους διακήρυξης και τις νοµοθετικές διατάξεις που 

εφαρµόζονται στην παρούσα προµήθεια. 

Συνεπώς, προτείνει η παρούσα προµήθεια να πραγµατοποιηθεί από τον υποψήφιο προµηθευτή  

«ΛΑΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ»  ο οποίος υπέβαλλε οικονοµικότερη  προσφορά για το σύνολο 

των προς προµήθεια ειδών, αξίας 39.733,92  συµπεριλαµβανοµένου του Φ. Π. Α., η οποία ικανοποιεί τις 

τεχνικές προδιαγραφές της µε ΚΜ 64/2012 και τους όρους διακήρυξης της παρούσας προµήθειας.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή 

 Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 

 

 Αποφασίζει   Οµόφωνα 

Εγκρίνει το εισηγητικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού που αφορά την «Προµήθεια και 

εγκατάσταση συστήµατος ασφαλείας για σχολικά κτίρια του ∆ήµου», και αναθέτει στην εταιρεία µε την 

επωνυµία «ΛΑΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ»  ο οποίος υπέβαλλε οικονοµικότερη  προσφορά για το 

σύνολο των προς προµήθεια ειδών, αξίας 39.733,92  συµπεριλαµβανοµένου του Φ. Π. Α., η οποία 

ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές της µε ΚΜ 64/2012 και τους όρους διακήρυξης της παρούσας 

προµήθειας 

Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

    Ο ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος της   Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

           Κανελλόπουλος Γ., Φεγγερός Β.,        

          Θεοδωρακόπουλος Γ., Γκιώνης Ι. 

      Μπαρµπαγιάννης Χ., Πετρόπουλος Χ. 

               ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ  
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