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      Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:7996/23.02.2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                           7η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 23.02.2017 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 23η Φεβρουαρίου 

2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 7071/17-02-2017 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 17-02-2017. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ     Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

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

2. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «      «    

3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «      « 

4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ           Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 

2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.     Μέλος της Ο.Ε  

3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.         «       «     

4. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                      «       «   

                                               ΑΠΟΦΑΣΗ –093– 

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

13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του 

ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών απολυμαντικών, καθαριότητας και 

ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου και των Νομικών του Προσώπων, έτους 

2017». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 6938/17.02.2017 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

«Σας στέλνουμε το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του  ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού που αφορά την αποσφράγιση των ηλεκτρονικών προσφορών και το πρακτικό αξιολόγησης 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών και αφορούν την «Προμήθεια ειδών 

απολυμαντικών , καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήµου 

Ιλίου και των Νομικών του Προσώπων, έτους 2017» καθώς και το φάκελο της προμήθειας, και 

παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά  , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.» 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
 
Στο Ίλιον, σήμερα 13-01-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:18:09, στον δεύτερο όροφο του 

Δημαρχείου Ιλίου, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. Αριθ. 430/16 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν 

στον υπ. Αριθ. 30257 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 53956/14-12-2016 διακήρυξης της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, για την «Προμήθεια ειδών απολυμαντικών, καθαριότητας 

και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου 

Ιλίου, έτους 2017».  

  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 
 

Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Χρυσούλα Αλειφέρη, Τακτικό μέλος 

2. Θεόδωρος Ηλιάδης, Τακτικό μέλος 

3. Ευαγγελία Νίνου, Τακτικό μέλος 

 
 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 53956/14-12-2016 διακήρυξη της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών, για την «Προμήθεια ειδών απολυμαντικών, καθαριότητας και 

ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου, 

έτους 2017»  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 και είχε λάβει ως αύξοντα 

αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 30257. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 09/01/2016 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών είναι η 13/01/2017 και ώρα 10:18:09. 

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα 

με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, 

επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 30257 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 
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προμηθευτές:   

 
 

 Προμηθευτής Ημ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς 

1 ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε 09/01/2017 12:26:37 

2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ 

09/01/2017 12:33:44 

3 DAILY FRESH ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ι.Κ.Ε 

09/01/2017 13:11:43 

4 STEFANI VOLDIAN – ONLY FRESH 09/01/2017, 13:32:58 

5 ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 09/01/2017 14:32:11 

  
Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους 

απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική 

φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 

πρόσβασης), 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 περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν 

αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, άρθρο 14, 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 μοναδικούς α/α συστήματος : 

 
 

 Προμηθευτής Α/Α  

προσφοράς 

συστήματος 

1 ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε 48411 

2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ 48480 

3 DAILY FRESH ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ι.Κ.Ε 

48725 

4 STEFANI VOLDIAN – ONLY FRESH 48631 

5 ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 47695 
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Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 

καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τέσσερα (4) αντίγραφα 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
Για την «Προμήθεια ειδών απολυμαντικών, καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου, έτους 2017»   

  Στο Ίλιον την 2η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στο 

Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48 – 50), η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού (παραλαβής, 

αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών) για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και 

παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2016, βάσει του Ν. 4412/16 και τη με αρ. 430/2016 Απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής, της οποίας τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη  είναι:  

  
1. Χρυσούλα Αλειφέρη, τακτικό μέλος 

2. Θεόδωρος Ηλιάδης, τακτικό μέλος 

3. Ευαγγελία Νίνου, τακτικό μέλος  

4. Καλλιόπη Διαμάντη, αναπληρωματικό μέλος 

5. Βαγγέλης Γεράσης, αναπληρωματικό μέλος 

6. Κρητικός Μαρίνος, αναπληρωματικό μέλος 

 

Και της οποίας παρόντα μέλη είναι οι: 
 
α.  Χρυσούλα Αλειφέρη, τακτικό μέλος  

β.  Θεόδωρος Ηλιάδης, τακτικό μέλος 

γ.  Ευαγγελία Νίνου, τακτικό μέλος  

 
έχοντας υπόψη : 
 

α) την υπ’ αρ. 448/53259/09-12-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 

(6ΩΚΑΩΕΒ-0ΓΨ) η οποία αφορά την έγκριση διενέργειας για την  «Προμήθεια ειδών 

απολυμαντικών, καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των 

Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου, έτους 2017», 

β) την υπ’ αρ. 520/53239/09-12-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου 

(ΩΤΤΑΩΕΒ-ΑΧΦ), η οποία αφορά την έγκριση πίστωσης ποσού 125.959,10 € (συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24%), των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και των όρων 

διακήρυξης, για την «Προμήθεια ειδών απολυμαντικών, καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες 

των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου, έτους 2017», 

γ) την υπ’ αρ. 53956/14-12-2016 Διακήρυξη (16PROC005570286 ΚΗΜΔΗΣ) του κ. Δημάρχου, 

ΑΔΑ: ΩΥ7ΕΩΕΒ-ΡΟΡ
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περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΩΒ3ΡΩΕΒ-ΠΓΓ) καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα 

του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr 

δ)  τη σχετική με κωδικό Π184/2016 μελέτη (16REQ005363926) που συντάχθηκε και θεωρήθηκε 

από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, 

ε) το γεγονός ότι ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

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

ζ) το από 18-01-2017 Πρακτικό Αποσφράγισης Ηλεκτρονικών Προσφορών, 

η) το από 08/02/2017 έγγραφο της Επιτροπής προς την εταιρεία «DAILY FRESH    

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ι.Κ.Ε» για παροχή διευκρινήσεων και  

θ) το από  15/02/2017 απαντητικό έγγραφο της εταιρείας «DAILY FRESH ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ι.Κ.Ε» 

Η Επιτροπή, συνεδριάζουσα εξετάζει τις προσφορές των ενδιαφερομένων, ως κατωτέρω: 

 
1. «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε», Αγ. Βασιλείου 146, Περιστέρι Τ.Κ. 12135, με α.α. 

προσφοράς  48411, 09/01/2017, 12:26:37 
Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την επιτροπή με τον αριθμό ένα (1) και μονογράφεται 
από όλα τα μέλη της επιτροπής. 

 
2. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ- GLASS CLEANING», Κ. 

Σχολάρι, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.57500, με α.α προσφοράς συστήματος 48480, 09/01/2017, 
12:33:44 

     Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την επιτροπή με τον αριθμό δύο (2) και μονογράφεται 
από όλα τα μέλη  της  επιτροπής. 
 
3. «DAILY FRESH ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ι.Κ.Ε», Ελ. Βενιζέλου 

47, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19200, με α.α. προσφοράς 48725, 09/01/2017, 13:11:43 
  Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την επιτροπή με τον αριθμό τρία (3) και μονογράφεται 
από  
 όλα τα μέλη  της  επιτροπής. 

 
4. «STEFANI VOLDIAN – ONLY FRESH», Βρεσθένης & Μ. Μπότσαρη 79, Νέος Κόσμος, με 

α.α. προσφοράς 48631, 09/01/2017, 13:32:58 
  Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την επιτροπή με τον αριθμό τέσσερα (4) και 
μονογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής. 

 
5. «ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», Θερμοπυλών 35, Βριλήσσια, με α.α. προσφοράς 47695, 

09/01/2017,14:32:11 
Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την επιτροπή με τον αριθμό πέντε (5) και μονογράφεται 
από όλα τα μέλη  της  επιτροπής. 

 
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: 

 
 

http://www.ilion.gr/
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ΟΙΚΟΝ. ΦΟΡΕΙΣ 

 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 

 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

 
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε 

 
09/01/2017 

 
11/01/2017 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΑΒΕΕ- GLASS CLEANING 

 
09/01/2017 

 
10/01/2017 

DAILY FRESH 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
Ι.Κ.Ε 

 
09/01/2017 

 
10/01/2017 

STEFANI VOLDIAN-ONLY 
FRESH 

09/01/2017 10/01/2017 

ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 09/01/2017 12/01/2017 

 
Κατόπιν η Επιτροπή εξέτασε τα δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικές προσφορές  των υποψηφίων 

οικονομικών φορέων και κατέγραψε τα εξής: 

   

1. «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε» 
 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης 
 

Τ.Ε.Υ.Δ. Α1.1- Κατατέθηκε 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  Α1.2- Κατατέθηκε 

Νομιμοποιητικά έγγραφα  Α1.3- Κατατέθηκαν 

Παραστατικό εκπροσώπησης Α1.4- Κατατέθηκε 

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Α2.Β- Κατατέθηκαν 

Δείγμα Α2.Γ- Κατατέθηκε 

 
 

2.  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ – GLASS CLEANING» 
 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης 
 

Τ.Ε.Υ.Δ. Α1.1- Κατατέθηκε 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  Α1.2- Κατατέθηκε 

Νομιμοποιητικά έγγραφα  Α1.3- Κατατέθηκαν 

Παραστατικό εκπροσώπησης Α1.4- Κατατέθηκε 

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Α2.Β- Κατατέθηκαν 

Δείγματα Α2.Γ- Κατατέθηκαν 

 
3. «DAILY FRESH ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ι.Κ.Ε», 

 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης 
 

Τ.Ε.Υ.Δ. Α1.1- Κατατέθηκε 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  Α1.2- Κατατέθηκε 

Νομιμοποιητικά έγγραφα  Α1.3- Κατατέθηκαν 

Παραστατικό εκπροσώπησης Α1.4- Κατατέθηκε 
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Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Α2.Β- Κατατέθηκαν 

Δείγμα Α2.Γ- Κατατέθηκε 

 
 
 

4. «STEFANI VOLDIAN – ONLY FRESH», 
 
 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης 
 

Τ.Ε.Υ.Δ. Α1.1- Κατατέθηκε 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  Α1.2- Κατατέθηκε 

Νομιμοποιητικά έγγραφα  Α1.3- Κατατέθηκαν 

Παραστατικό εκπροσώπησης Α1.4- Κατατέθηκε 

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Α2.Β- Δεν κατατέθηκαν 

Δείγματα  Α2.Γ- Κατατέθηκαν 

 
 

5. «ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 
 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης 
 

Τ.Ε.Υ.Δ. Α1.1- Κατατέθηκε 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  Α1.2- Κατατέθηκε 

Νομιμοποιητικά έγγραφα  Α1.3- Κατατέθηκαν 

Παραστατικό εκπροσώπησης Α1.4- Κατατέθηκε 

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Α2.Β- Κατατέθηκαν 

Δείγμα  Α2.Γ- Κατατέθηκε 

 
Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα και μετά από έλεγχο όλων των 

υποβληθέντων δικαιολογητικών και τεχνικών στοιχείων των υποψηφίων οικονομικών φορέων, έχει να 

παρατηρήσει τα εξής: 

 

Στον φάκελο που υπέβαλλε ο υποψήφιος οικονομικός φορέας «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ – GLASS CLEANNING», το Τ.Ε.Υ.Δ. έχει υπογραφεί ψηφιακά μόνο από τον 

Διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, σε αντίθεση με αυτό που ορίζεται στο άρθρο 7 της διακήρυξης  

επί ποινή αποκλεισμού και ειδικά στη Σημείωση 1: «Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα 

φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού , διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο 

έχει την υποχρέωση να υπογράψει το ίδιο Τ.Ε.Υ.Δ, ιδίως:…………β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου».. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Ν. 4412/2016, άρθρο 73 καθώς και η κατευθυντήρια οδηγία 15 

της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και την παραπομπή 17 «Η υποχρέωση υπογραφής, αφορά ιδίως τα άτομα που 

αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 για τις εταιρικές 
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μορφές της Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε και Α.Ε».    

Στον φάκελο που υπέβαλλε ο υποψήφιος οικονομικός φορέας «STEFANI VOLDIAN – ONLY 

FRESH», δεν υποβλήθηκε το ΤΕΥΔ πλήρως συμπληρωμένο ως προς τα πεδία μέρος ΙΙΙ (ενότητα Γ) και 

μέρος ΙV (ενότητα α), επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 7.Α2   

« ..οι υποψήφιοι ανάδοχοι (προσφέροντες) θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση να 

επιλέξουν στο ΤΕΥΔ το κατάλληλο πεδίο στο μέρος ΙV: κριτήρια επιλογής, α: Γενική ένδειξη για όλα τα 

κριτήρια επιλογής ότι πληρούν όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής». 

Επιπλέον, ο παραπάνω υποψήφιος οικονομικός φορέας δεν έχει καταθέσει Δελτία Δεδομένων 

Ασφαλείας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο Α2. της διακήρυξης, επί ποινή αποκλεισμού. 

 

Στον φάκελο που υπέβαλλε ο υποψήφιος οικονομικός φορέας «ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», το 

προσφερόμενο είδος «Χλωροκαθαριστικό σε λεπτόρευστη μορφή..» δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις 

όπως αυτές ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Π184/2016 μελέτης, δηλ. «Υποχλωριώδες Νάτριο 

τουλάχιστον 4,5 γρμ/100γρμ», αλλά «από 1%-2,5%». 

 

Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού προτείνει: 

 

Α)  τον αποκλεισμό των υποψήφιων οικονομικών φορέων: 
 
1. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ - GLASS CLEANNING» (για την 

      1η, 2η, 3η και 4η Ομάδα) 
2. «STEFANI VOLDIAN – ONLY FRESH» (για την 1η, 2η, 3η και 4η Ομάδα) και 
3. «ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» (για την 1η, 2η και 3η Ομάδα) 
 
από το δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού δηλ. το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και 
 
Β) τη συνέχιση της διαδικασίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με το άνοιγμα των οικονομικών 
προσφορών των υποψηφίων οικονομικών φορέων:  
 

1. «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε»  (για την 1η, 2η και 3η Ομάδα) και 
2.    «DAILY FRESH ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ι.Κ.Ε» (για την 1η, 2η    
  και 3η   Ομάδα).» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Εγκρίνει: 

Το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 

ειδών απολυμαντικών, καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου 

και των Νομικών του Προσώπων, έτους 2017», ως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω. 

ΑΔΑ: ΩΥ7ΕΩΕΒ-ΡΟΡ



 9 

 

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. 

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., Βέργος Ι., 

Χαραλαμπόπουλος Ι., Γκόγκος Κ. 

 ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ   
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