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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:12043/11.03.2015 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                            8η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 10.03.2015 

 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 10η Μαρτίου 2015, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 11069/05.03.2015 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 05.03.2015 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ    Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 

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

3.  ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.     «    « 

4.  ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Δ.Σ.      «    « 

5.  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.    «    « 

6.  ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.      «    « 

7.  ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                         «        « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ    Μέλος της Ο.Ε 

ΑΠΟΦΑΣΗ –104– 

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

6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία του παιδικού σταθμού στο Ο.Τ. 6». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 11262/06.03.2015 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας  του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

«Σας στέλνουμε τα εισηγητικά της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια 

εξοπλισμού για την λειτουργία του παιδικού σταθμού στο Ο.Τ. 6», καθώς και το φάκελο της 

προμήθειας, και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 
 
Στο Ίλιον  την 3η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη ώρα 10:00 π.μ. 

έως 10:30 π.μ. στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48–50), η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, που 
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συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 010/20-01-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
(ΑΔΑ: ΒΙΨ9ΩΕΒ-ΦΝΝ),  της οποίας τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη είναι οι : 

 
1. Παππούς Χρήστος, τακτικό μέλος  
2. Μπέλλου Αθανασία, τακτικό μέλος 
3. Κόκκαλη Αναστασία, τακτικό μέλος 
4. Μπίνιος Παναγιώτης, αναπληρωματικό μέλος 
5. Ρουμανά Όλγα, αναπληρωματικό μέλος 
6. Ζαπαντιώτης Ανδρέας, αναπληρωματικό μέλος 
 
και της οποίας τα παρόντα μέλη είναι οι: 

 
1. Μπίνιος Παναγιώτης, αναπληρωματικό μέλος 
2. Μπέλλου Αθανασία, τακτικό μέλος 
3. Ζαπαντιώτης Ανδρέας, αναπληρωματικό μέλος 
 
έχοντας υπόψη 
α) Την υπ΄ αριθμ. 2962/22-01-2015 Διακήρυξη του κ. Δημάρχου, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε 
σε μία ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας.  
β) Tην υπ΄ αριθμ. 486/23-12-2014  Απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, η οποία 
αφορά στην έγκριση τροποποιημένων όρων διακήρυξης του Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6» . 
γ) Τη σχετική με κωδικό Π84/2014 μελέτη του Δήμου Ιλίου που συντάχτηκε και θεωρήθηκε από την 
Τεχνική Υπηρεσία του, 
συνήλθε για την διενέργεια της ανωτέρω Δημοπρασίας. 

 
Στην αρχή ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της Δημοπρασίας.  
Κατόπιν η Επιτροπή δημοσία συνεδριάζουσα δέχεται τις προσφορές των ενδιαφερομένων σε όλη τη 
διάρκεια της αναφερομένης στην διακήρυξη ώρας κατά σειρά προσελεύσεως, ως κάτωθι : 

 
Πρώτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο (ΦΑΚΕΛΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ), ο οποίος στο εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει ευκρινώς τις ενδείξεις του άρθρου 8.1 της 
διακήρυξης 
ΚΟΝΤΑΡΑΣ ΣΤΥΛ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ράλλη 28-Περιστέρι,210 5761490, gdthan@gmail.com 
Ο ανωτέρω φάκελος προσφοράς μετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας του 
ενδιαφερομένου αριθμείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με τον αριθμό (1) και μονογράφεται από 
όλα τα μέλη της Επιτροπής. 
 

Δεύτερος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο (ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ), ο οποίος στο εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει ευκρινώς τις ενδείξεις του άρθρου 8.1 της 
διακήρυξης ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗ ΑΦΟΙ ΑΕ, Λ.Πετρουπόλεως 99-Αθήνα, 210 5014020, 
nemesis@otenet.gr 
Ο ανωτέρω φάκελος προσφοράς μετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας του 
ενδιαφερομένου αριθμείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με τον αριθμό (2) και μονογράφεται από 
όλα τα μέλη της Επιτροπής. 

 
    Αφού τελείωσε η ώρα που ορίζεται στην Διακήρυξη και μη συνεχιζόμενης κατά αδιάκοπο σειρά της 
παραδόσεως των προσφορών, κηρύσσεται η λήξη παράδοσης των προσφορών και η έναρξη της 
δημόσιας αποσφράγισης των παραδοθέντων φακέλων προσφοράς κατά σειρά παραδόσεως. 
 
Αποσφραγίζεται, σε δημόσια συνεδρίαση, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, ο κυρίως φάκελος και ανοίγεται ο «Υποφάκελος 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής». Μονογράφονται και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα 
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στοιχεία  του Υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά φύλλο. 
 
Ο υποφάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά και που βρίσκεται μέσα στον κυρίως φάκελο 
δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και γράφεται δε πάνω σε αυτόν ο αύξων αριθμός της 
προσφοράς και παραμένει σφραγισμένος μέχρι να κριθεί η πληρότητα των δικαιολογητικών και η 
συμφωνία των τεχνικών στοιχείων προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της 
παρούσας προμήθειας. 
 
Στη συνέχεια, κατά σειρά επίδοσης των προσφορών, καταγράφονται στο πρακτικό δημοπρασίας τα 
έγγραφα που περιέχονται στον Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής, ως εξής :  
 

Πρώτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (1) φάκελος του ενδιαφερομένου 
ΚΟΝΤΑΡΑΣ ΣΤΥΛ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Συμμετέχει στην ομάδα Β: Έπιπλα γραφείου 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 

Εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά  10.1.1.1 ΝΑΙ   
(ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Χ12853/2002 Α.Τ. 
ΙΛΙΟΥ) 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του διαγωνιζόμενου 

ότι, δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για 

κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (ε) του 

άρθρου 9.2 της παρούσας διακήρυξης. 

10.1.1.2 ΝΑΙ 
 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του διαγωνιζόμενου 

ότι, δεν τελεί υπό πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση 

και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  

10.1.1.3 ΝΑΙ 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του διαγωνιζόμενου, 

περί οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης .  

10.1.1.4 ΝΑΙ 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες). 

10.1.1.5 ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 10.1.1.6 ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, περί 

εγγραφής τους  

10.1.1.7 ΝΑΙ 
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Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του διαγωνιζόμενου 

ότι : 

 Έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας 

διακήρυξης και των παραρτημάτων της καθώς και 

των σχετικών με αυτήν διατάξεων και τους 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 Έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών 

των υπό προμήθεια ειδών, τις οποίες αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά 

είναι αληθή και ακριβή. 

 Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους 

διαγωνισμούς προμηθειών του δημόσιου τομέα ή 

των ΟΤΑ. 

 Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση 

προμηθειών του δημόσιου τομέα ή των ΟΤΑ. 

10.1.1.8 ΝΑΙ 

Τεχνικά στοιχεία προσφερομένων ειδών με τα οριζόμενα 

στην παράγραφο 10.4 του παρόντος άρθρου της 

διακήρυξης. 

10.1.1.9 ΝΑΙ 

 
     Η επιχείρηση ΚΟΝΤΑΡΑΣ ΣΤΥΛ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κατέθεσε πλήρη φάκελο δικαιολογητικών και η 
τεχνική του προσφορά είναι σύμφωνη με την Κ.Μ. Π84/2014 και την  υπ΄ αριθμ. 2962/22-01-2015 
Διακήρυξη. 

 
Δεύτερος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (2) φάκελος του ενδιαφερομένου 

ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗ ΑΦΟΙ ΑΕ 
Συμμετέχει στις ομάδες Ε: Επαγγελματικός εξοπλισμός πλύσης & Ζ:  Συσκευές ήχου & εικόνας 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 

 

10.1.3.1 ΝΑΙ 
(ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Χ046186/2002) 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του διαγωνιζόμενου 

ότι, δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για 

κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (ε) του 

άρθρου 9.2 της παρούσας διακήρυξης. 

10.1.3.2 ΝΑΙ 

ΑΔΑ: 7ΦΧΞΩΕΒ-ΒΘΖ



 5 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του διαγωνιζόμενου 
ότι, δεν τελεί υπό πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση 
και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

10.1.3.3 ΝΑΙ 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του διαγωνιζόμενου, 

περί οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης .  

10.1.3.4 ΝΑΙ 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες). 

10.1.3.5 ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 10.1.3.6 ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, περί 

εγγραφής τους 

10.1.3.7 ΝΑΙ 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του διαγωνιζόμενου 

ότι : 

 Έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας 

διακήρυξης και των παραρτημάτων της καθώς και 

των σχετικών με αυτήν διατάξεων και τους 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

 Έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών 

των υπό προμήθεια ειδών, τις οποίες αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά 

είναι αληθή και ακριβή. 

 Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους 

διαγωνισμούς προμηθειών του δημόσιου τομέα ή 

των ΟΤΑ. 

 Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση 

προμηθειών του δημόσιου τομέα ή των ΟΤΑ. 

10.1.3.8 ΝΑΙ 

Τεχνικά στοιχεία προσφερομένων ειδών με τα οριζόμενα 

στην παράγραφο 10.4 του παρόντος άρθρου της 

διακήρυξης. 

10.1.3.9 ΝΑΙ 

 
   Η εταιρεία ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗ ΑΦΟΙ ΑΕ κατέθεσε πλήρη φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής. 
Στην τεχνική του προσφορά παρατηρήθηκαν τα εξής: 
Ομάδα Ε: Επαγγελματικός εξοπλισμός πλύσης 
Είδος Ε1: Επαγγελματικό στεγνωτήριο ρούχων: το προσφερόμενο είδος δεν είναι σύμφωνο με 
τις τεχνικές προδιαγραφές της Κ.Μ. Π84/2014 διότι είναι χωρητικότητας 8kg ενώ η αντίστοιχη μελέτη 
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αναφέρει “….χωρητικότητας > 9kg”,  Το φίλτρο είναι πλαστικό αντί AISI 301 «….Μεγάλο φίλτρο inox 
AISI 304….», η διατομή του αεραγωγού είναι Φ100 αντί «…Φ150» και η διάσταση ως προς το βάθος 
είναι 76,3cm αντί «….Χ 71cm (απόκλιση έως + 1cm). Κατόπιν των παραπάνω η Επιτροπή προτείνει 
να αποκλειστεί η συγκεκριμένη εταιρεία από το επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού. 
Ομάδα Ζ: Συσκευές ήχου & εικόνας: Οι  παρατηρήσεις της Επιτροπής επί των τεχνικών 
χαρακτηριστικών που κατατέθηκαν κρίνονται μη ουσιώδης και προτείνεται η εν λόγω εταιρεία να 
περασει στο επόμενο στάδιο 
του Διαγωνισμού. 
Παρατηρήσεις 
Ομάδα Β: Έπιπλα γραφείου 
Η επιχείρηση ΚΟΝΤΑΡΑΣ ΣΤΥΛ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κατέθεσε πλήρη φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής 
και τεχνικής προσφοράς και συνεχίζει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. 
Ομάδα Ε: Επαγγελματικός εξοπλισμός πλύσης  
Η εταιρεία ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗ ΑΦΟΙ ΑΕ κατέθεσε πλήρη φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής αλλά η 
Τεχνική του προσφορά δεν συμφωνεί με την Κ.Μ. Π84/2014 οπότε και αποκλείεται από το επόμενο 
στάδιο του διαγωνισμού 
Ομάδα Ζ:  Συσκευές ήχου & εικόνας 
Η εταιρεία ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗ ΑΦΟΙ ΑΕ κατέθεσε πλήρη φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και η 
Τεχνική του προσφορά  συμφωνεί με την Κ.Μ. Π84/2014 και συνεχίζει στο επόμενο στάδιο του 
διαγωνισμού. 
 
   Η Επιτροπή προτείνει να γίνει επαναδιακήρυξη  ως προς την Ομάδα Ε: Επαγγελματικός 
εξοπλισμός πλύσης με τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  

ΣΤΟ Ο.Τ 6 
 
Στο Ίλιον  την 4η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη ώρα 11:30 π.μ. στο 

Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48–50), η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 010/20-01-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΒΙΨ9ΩΕΒ-
ΦΝΝ),  της οποίας τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη είναι οι : 
7. Παππούς Χρήστος, τακτικό μέλος  
8. Μπέλλου Αθανασία, τακτικό μέλος 
9. Κόκκαλη Αναστασία, τακτικό μέλος 
10. Μπίνιος Παναγιώτης, αναπληρωματικό μέλος 
11. Ρουμανά Όλγα, αναπληρωματικό μέλος 
12. Ζαπαντιώτης Ανδρέας, αναπληρωματικό μέλος 
και της οποίας τα παρόντα μέλη είναι οι: 
4. Μπίνιος Παναγιώτης, αναπληρωματικό μέλος 
5. Μπέλλου Αθανασία, τακτικό μέλος 
6.  Ζαπαντιώτης Ανδρέας, αναπληρωματικό μέλος 
 
έχοντας υπόψη 
 Την υπ΄ αριθμ. 2962/22-01-2015 Διακήρυξη του κ. Δημάρχου, περίληψη της οποίας 

δημοσιεύτηκε σε μία ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας  
 Tην υπ΄ αριθμ. 486/23-12-214  Απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, η οποία 

αφορά την έγκριση τροποποιημένων όρων διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6» 

 Τη σχετική με κωδικό Π84/2014 μελέτη του Δήμου Ιλίου που συντάχτηκε και θεωρήθηκε από 
την Τεχνική Υπηρεσία του 
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 Το από 04/02/2015 Πρακτικό Δημοπρασίας για τον έλεγχο δικαιολογητικών συμμετοχής 
 Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 9432/27-2-2015 πρόσκληση για άνοιγμα οικονομικών προσφορών, 
συνήλθε για να προχωρήσει στην αποσφράγιση των οικονομικών φακέλων των προσφορών που 
υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό και κρίθηκαν αποδεκτές των κάτωθι διαγωνιζομένων : 
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  ΟΜΑΔΑ 

1 ΚΟΝΤΑΡΑΣ ΣΤΥΛ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

2 ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗ ΑΦΟΙ ΑΕ Ζ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ 

 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2962/22-01-2015 διακήρυξη του Δημάρχου, κριτήριο κατακύρωσης 

του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή για  το σύνολο καθεμίας ξεχωριστά από τις ομάδες των 
προς προμήθεια ειδών. 
  

Η Επιτροπή αποσφραγίζει τους φακέλους των οικονομικών προσφορών (οι οποίοι φέρουν 
όλες τις σχετικές ενδείξεις βάση της υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 2962/22-01-2015 Διακήρυξης) των 
ενδιαφερομένων κατά σειρά προσελεύσεως στο πρώτο στάδιο της Δημοπρασίας, μονογράφει αυτές 
και καταγράφει τις προσφερόμενες τιμές, ως κάτωθι : 
 

Πρώτος αποσφραγίζεται ο φάκελος οικονομικής προσφοράς του  διαγωνιζομένου με την 
επωνυμία : «ΚΟΝΤΑΡΑΣ ΣΤΥΛ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», Ράλλη 28-Περιστέρι , τηλ.210 5761490, 210 
5734272, gdthan@gmail.com, ο οποίος έχει αριθμηθεί με τον αριθμό (1). 
  

Α/Α ΟΜΑΔΑ 
ΠΟΣΟ ΟΜΑΔΑΣ 
(χωρίς Φ.Π.Α) 

Φ.Π.Α  
23% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΟΜΑΔΑΣ 
(με Φ.Π.Α) 

1 Β. ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2.713,00€ 623,99€ 3.336,99€ 

    
 Δεύτερος αποσφραγίζεται ο φάκελος οικονομικής προσφοράς του  διαγωνιζομένου με την 
επωνυμία : «ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗ ΑΦΟΙ ΑΕ», Λ.Πετρουπόλεως 99-Ίλιον, τηλ. 210 5014020-1, fax 210 
5021035,email:nemesis@otenet.gr ο οποίος έχει αριθμηθεί με τον αριθμό (3). 

 

Α/Α ΟΜΑΔΑ 
ΠΟΣΟ ΟΜΑΔΑΣ 
(χωρίς Φ.Π.Α) 

Φ.Π.Α  
23% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΟΜΑΔΑΣ 
(με Φ.Π.Α) 

1 Ζ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ 2.254,00€ 518,42€ 2.772,42€ 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6» αφού έλεγξε το περιεχόμενο των οικονομικών 
προσφορών και αφού διαπίστωσε ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης,   προτείνει η 
ανάθεση της προμήθειας να γίνει ως εξής:  

Α.  Για την ΟΜΑΔΑ Β :  «ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» στον διαγωνιζόμενο με την επωνυμία :  
«ΚΟΝΤΑΡΑΣ ΣΤΥΛ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», ο οποίος προσέφερε το ποσό των τριών χιλιάδων τριακοσίων 
τριάντα έξι ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (3.336,99 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%. 

Β. Για  την ΟΜΑΔΑ: Ζ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ στον διαγωνιζόμενο με την επωνυμία : 
«ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗ ΑΦΟΙ ΑΕ», ο οποίος προσέφερε το ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων 
εβδομήντα δύο ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (2.772,42 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%. 

Επίσης, η Επιτροπή Διαγωνισμού επειδή για την ομάδα, Ε : «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΠΛΥΣΗΣ»  και  της εν λόγω προμήθειας δεν ανακηρύχτηκε ανάδοχος, προτείνει για την συγκεκριμένη 
ομάδα την επαναδιακήρυξη του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6»  με τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών.» 

 Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

mailto:gdthan@gmail.com
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Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Εγκρίνει τα εισηγητικά της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια 

εξοπλισμού για την λειτουργία του παιδικού σταθμού στο Ο.Τ. 6» και αναθέτει  ως εξής: 

Α.  Για την ΟΜΑΔΑ Β : «ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» στον διαγωνιζόμενο με την επωνυμία :  «ΚΟΝΤΑΡΑΣ 

ΣΤΥΛ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», ο οποίος προσέφερε το ποσό των τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ 

και ενενήντα εννέα λεπτών (3.336,99 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%. 

Β. Για  την ΟΜΑΔΑ: Ζ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ στον διαγωνιζόμενο με την επωνυμία : 

«ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗ ΑΦΟΙ ΑΕ», ο οποίος προσέφερε το ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων 

εβδομήντα δύο ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (2.772,42 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%. 

Γ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών 

Δ. Την επαναδιακήρυξη του διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία του 

παιδικού σταθμού στο Ο.Τ. 6» με τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών για την ομάδα Ε: 

«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ» της εν λόγω προμήθειας που δεν ανακηρύχτηκε 

ανάδοχος.  

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                       Τα Μέλη 

                     Κουμαραδιός Γ.,  Βομπιράκη Ν., Γκόγκος Κ., 

                                                               Χαραλαμπόπουλος Ι., Βέργος Ι., Φεγγερός Β., 

     Κάβουρας Κ. 

 ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ   
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