
  

     Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:5738/08.02.2016 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                          7η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 08.02.2016 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 8η Φεβρουαρίου 

2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 5182/03-02-2016 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 03-02-2016. 

        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. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «      « 

5. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «      « 

6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.            Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                       «      «  

      ΑΠΟΦΑΣΗ –068– 

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

11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής 

αξιολόγησης του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια των ειδών της Ομάδας Α΄(Κουρτίνα για την 

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) και της Ομάδας Β΄(Συνθετικός χλοοτάπητας)». 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 4719/01-02-2016 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

« Σας διαβιβάζουμε το από 08/01/2016 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης του 

διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια των ειδών της Ομάδας Α΄ (Κουρτίνα για την αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων) και της Ομάδας Β΄ (Συνθετικός χλοοτάπητας) του διαγωνισμού «Προμήθεια 

κουρτινών-ρολοκουρτινών, μοκετών και χλοοταπήτων για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου», 

σύμφωνα με την τροποποιημένη μελέτη με κωδικό Π101/2015 καθώς και το φάκελο της σχετικής 

προμήθειας, προκειμένου να αποφασίσετε σχετικά, που έχει ως κατωτέρω: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ  

ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΜΟΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ 

 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
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Στο Ίλιον σήμερα την 08/01/2016 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 10.00 π.μ. έως 10:30 π.μ. στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48-50) η κατά το άρθρο 46 της 

Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 και τον ν. 1797/1988 Επιτροπή, η οποία ορίστηκε με τη με αριθμό 

05/19-01-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, παρόντα μέλη της οποία είναι τα 

κάτωθι: 

1. Μιχαηλίδης Ανδρέας, τακτικό μέλος 
2. Μαρίνος Κρητικός, τακτικό μέλος 
3. Ευάγγελος Γεράσης, τακτικό μέλος 
 
έχοντας υπόψη 

α) Τη με αριθμό 51708/12-11-2015 Διακήρυξη του κ. Δημάρχου, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε σε 

μία τουλάχιστον οικονομική εφημερίδα ενώ αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου. 

β) Τη με αριθμό 427/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, που αφορά την 

έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια 

κουρτινών – ρολοκουρτινών, μοκετών και χλοοταπήτων για τις ανάγκες υπηρεσιών του 

Δήμου Ιλίου» και τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης  

γ) Τη με αριθμό 675/11-11-2015 Απόφαση Δημάρχου, με την οποία εγκρίνεται η μελέτη και το σχέδιο 

διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού και αποφασίζεται η διενέργειά του. 

δ) Τη σχετική με κωδικό Π101/2015 μελέτη του Δήμου Ιλίου που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την 

διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών, συνήλθε για την διενέργεια της ανωτέρω Δημοπρασίας 

ε) Το από 20/11/2015 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης 

στ) Την με αριθμ. 505/58106/17-12-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, 

σύμφωνα με την οποία εγκρίνει τις τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές 

ζ) Την με αριθμ. πρωτ. 58852/21-12-2015 επαναδιακήρυξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Ιλίου 

 Στην αρχή η Επιτροπή 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, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος 

αυτού, φέρει την επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση «ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» 

Βαλαωρίτου 5, Κερατσίνι. Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την Επιτροπή με τον αριθμό ένα (1) 

και μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 

Δεύτερος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο εξωτερικό 

μέρος αυτού, φέρει την επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση «RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ», Αρριανού 3, Περιστέρι. Ο 

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

μέλη της Επιτροπής 
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Τρίτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος 

αυτού, φέρει την επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση «ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ι. ΦΩΤΙΟΣ», Κόνωνος 

31, Αθήνα. Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την Επιτροπή με τον αριθμό τρία (3) 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 κατά σειρά παραδόσεως ως εξής: 

 

Πρώτος αποσφραγίζεται ο υπ’ αριθμ. ένα (1) φάκελος του υποψηφίου αναδόχου με την επωνυμία: 

«ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» 

 

Δικαιολογητικά ή Υπεύθυνες δηλώσεις του 
Ν.1599/1986 

Άρθρο 
διακήρυξης 

 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, όπου θα δηλώνεται ότι 
είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος 

7.1 Κατατέθηκε 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, για ασφαλιστικούς φορείς 7.2 Κατατέθηκε 

Βεβαίωση εκπροσώπησης, σε περίπτωση που οι υποψήφιοι 
προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με 

εκπροσώπους. 
7.3 

Προσήλθε 
αυτοπροσώπως ο 

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί αποδοχής όρων 
διακήρυξης 

7.4 Κατατέθηκε 

Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 7.5 
Δεν Απαιτείται-

Ατομική Επιχείρηση 

Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας, της διεθνούς σειράς ISO 
9001:2008 

7.6 Κατατέθηκε 

και συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 
14001:2004 

7.7 Κατατέθηκε 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.8 Δεν Απαιτείται 

 
Δεύτερος αποσφραγίζεται ο υπ’ αριθμ. δύο (2) φάκελος του υποψηφίου αναδόχου με την επωνυμία: 

«RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ» 

Δικαιολογητικά ή Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 
Άρθρο 

διακήρυξης 
 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, όπου θα δηλώνεται ότι 

είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος 
7.1 Κατατέθηκε 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, για ασφαλιστικούς φορείς 7.2 Κατατέθηκε 

ΑΔΑ: ΩΥ5ΛΩΕΒ-Τ7Φ



  

Βεβαίωση εκπροσώπησης, σε περίπτωση που οι υποψήφιοι 

προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με 

εκπροσώπους. 

7.3 

Προσήλθε ο 

ΜΟΡΦΟΒΑΣΙΛΗΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

Πρόεδρος και 

Διευθύνων 

Σύμβουλος του Δ.Σ. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί αποδοχής όρων 

διακήρυξης 
7.4 Κατατέθηκε 

Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 7.5 
Δεν Απαιτείται-

Ανώνυμη Εταιρεία 

Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας, της διεθνούς σειράς ISO 

9001:2008 
7.6 

Κατατέθηκε ISO 

Προμηθευτή 

και συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 

14001:2004 
7.7 

Κατατέθηκε ISO 

Προμηθευτή 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.8 Δεν Απαιτείται 

 

Τρίτος  αποσφραγίζεται ο υπ’ αριθμ. (3) φάκελος του υποψηφίου αναδόχου με την επωνυμία: 

«ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ι. ΦΩΤΙΟΣ» 

 

Δικαιολογητικά ή Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 
Άρθρο 

διακήρυξης 
 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, όπου θα δηλώνεται ότι 

είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος 
7.1 Κατατέθηκε 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, για ασφαλιστικούς φορείς 7.2 Κατατέθηκε 

Βεβαίωση εκπροσώπησης, σε περίπτωση που οι υποψήφιοι 

προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με 

εκπροσώπους. 

7.3 

Κατατέθηκε η 

από 05/01/2016 

Υπεύθυνη 

Δήλωση  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί αποδοχής όρων 

διακήρυξης 
7.4 Κατατέθηκε 

Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 7.5 

Δεν Απαιτείται-

Ατομική 

Επιχείρηση 

Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας, της διεθνούς σειράς ISO 

9001:2008 
7.6 Κατατέθηκε 
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και συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 

14001:2004 
7.7 Κατατέθηκε 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.8 Δεν Απαιτείται 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, η αρμόδια επιτροπή συσκέφτηκε παρουσία όλων των 

ενδιαφερομένων και αποφάσισε να προβεί στο άνοιγμα όλων των οικονομικών προσφορών, χωρίς όμως 

να λάβει υπόψη της την οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου με την επωνυμία: «RAMOS 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ» για 

την ομάδα που αφορά τον Συνθετικό Χλοοτάπητα, γιατί προσκόμισε πιστοποιητικά ISO 9001:2008 με 

αριθμό εγγραφής πιστοποιητικού 010150302 με ισχύς έως 13/07/2018 και ISO 14001:2004 με αριθμό 

εγγραφής πιστοποιητικού 04015086 με ισχύς έως την 13/07/2018 της ως άνω Ανώνυμης Εταιρείας 

(υποψήφιος ανάδοχος) και όχι του εργοστασίου κατασκευής των υπό προμήθεια προϊόντων.  

 

Πρώτος αποσφραγίζεται ο υπ’ αριθμ. (1) φάκελος του ενδιαφερομένου «ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», ο οποίος περιέχει την οικονομική προσφορά και έχει ως εξής: 

 

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνολικά ποσά προσφορών (€) Παρατηρήσεις 

 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Καθαρό ποσό 8.820,00 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ 

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 
Φ. Π. Α. 23%  2.028,60 

 Μικτό ποσό 10.848,6 

 

Δεύτερος αποσφραγίζεται ο υπ’ αριθμ. δύο (2) φάκελος του ενδιαφερομένου «RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ», ο οποίος περιέχει 

την οικονομική προσφορά και έχει ως εξής: 

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνολικά ποσά προσφορών (€) Παρατηρήσεις 

 

RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΙΔΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ 

Καθαρό ποσό 1.082,00 ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ 

Φ. Π. Α. 23%  248,86 

 Μικτό ποσό 1.330,86 

Καθαρό ποσό 13.200,00 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ 

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 
Φ. Π. Α. 23%  3.036,00 

 Μικτό ποσό 16.236,00 
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Τρίτος αποσφραγίζεται ο υπ’ αριθμ. δύο τρία (3) φάκελος του ενδιαφερομένου «ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ι. 

ΦΩΤΙΟΣ», ο οποίος περιέχει την οικονομική προσφορά και έχει ως εξής: 

 

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνολικά ποσά προσφορών (€) Παρατηρήσεις 

 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ι. ΦΩΤΙΟΣ 

Καθαρό ποσό 1.640,00 ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ 

Φ. Π. Α. 23%  377,20 

 Μικτό ποσό 2.017,20 

Καθαρό ποσό 9.600,00 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ 

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 
Φ. Π. Α. 23%  2.208,00 

 Μικτό ποσό 11.808.00 

 

Αφού η Επιτροπή έλαβε υπόψη της όλα τα παραπάνω, προτείνει: 

 

Α) Για την Ομάδα που αφορά την Κουρτίνα για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων,  

 
1. Να απορριφθεί η προσφορά της εταιρείας με επωνυμία: «ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ι. ΦΩΤΙΟΣ» 

γιατί η οικονομική της προσφορά δεν είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 της 

με αριθμ. πρωτ. 58852/21-12-2015 Διακήρυξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Ιλίου. 

2. Να γίνει η προμήθεια για τα είδη της εν λόγω ομάδας (Κουρτίνα για την αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων) από τον υποψήφιο ανάδοχο με επωνυμία: «RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ», ο 

οποίος κατέθεσε προσφορά ύψους 2.017,20€ (συμπεριλαμβανομένου και Φ.Π.Α. 23%) 

και η οποία είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής με κωδικό 

Π101/2015 μελέτης καθώς και της με αριθμό πρωτ. 58852/21-12-2015 Διακήρυξης της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου. 

 

Β) Για την ομάδα που αφορά τον Συνθετικό Χλοοτάπητα να γίνει η προμήθεια για τα είδη της εν λόγω 

ομάδας από τον υποψήφιο ανάδοχο με επωνυμία: «ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», ο οποίος 

κατέθεσε προσφορά ύψους 10.848,60€ (συμπεριλαμβανομένου και Φ.Π.Α. 23%) και η οποία είναι 

σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής με κωδικό Π101/2015 μελέτης καθώς και της με 

αριθμό πρωτ. 58852/21-12-2015 Διακήρυξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι στους οποίους πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός οφείλουν να 

καταθέσουν εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ΑΔΑ: ΩΥ5ΛΩΕΒ-Τ7Φ



  

ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: 

8.1 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους 
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές για το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

8.2 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγούμενης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, έκδοσης 
μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού ή να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων 
των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το 
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και οι εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 
κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.  

8.3 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι  
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, έκδοσης μετά την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού ή 
να είναι σε ισχύ τουλάχιστον έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

8.4 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες 

πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει 

πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο 

καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

                                                 Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, 

                                                 Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Να μην ληφθεί απόφαση επί του πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού 

που αφορά την «Προμήθεια των ειδών της Ομάδας Α΄(Κουρτίνα για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) 

και της Ομάδας Β΄(Συνθετικός χλοοτάπητας)» καθώς θα πρέπει να εξεταστεί  πρώτα η ένσταση του 

υποψήφιου προμηθευτή με την επωνυμία «ΦΩΤΙΟΣ Ι. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» κατά του ανωτέρω πρακτικού, 

που θα συζητηθεί στο επόμενο θέμα της ημερήσιας  διάταξης . 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                       Τα Μέλη 

Κουμαραδιός Γ., Βομπιράκη Ν., 

Χαραλαμπόπουλος Ι., Βέργος Ι., 

Γκόγκος Κ., Κάβουρας Κ.  

 ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ        
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