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  Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 26099/14.06.2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                            25η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 14.06.2017 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 14η  Ιουνίου 2017, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 25403/09.06.2017 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 09.06.2017. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                  Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

2. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ               Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

3. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.         Μέλος της Ο.Ε  

4. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ               «     « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                          «      « 

6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.               «     « 

7. ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Δ.Σ.     Αν. Μέλος της Ο.Ε 

    ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

2. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                         «     « 

3. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                       «    « 

           ΑΠΟΦΑΣΗ –250– 

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

1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6, που αφορά την έγκριση πρακτικών 

της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικών 

υλικών – υλικών σιδήρου – χρωμάτων και υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 25849/13.06.2017 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

«Σας στέλνουμε το από 18/05/2017 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του  ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την αποσφράγιση των ηλεκτρονικών προσφορών, το από 

18/05/17 πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών,  που 

αφορούν την υπηρεσία «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου – χρωμάτων και υδραυλικών 

υλικών για τις ανάγκες του Δήμου» καθώς και το φάκελο της προμήθειας, και παρακαλούμε να 

αποφασίσετε σχετικά  , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.» 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ  
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ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
 

Σήμερα στις 18-05-2017 συνεδρίασε η Επιτροπή που συστήθηκε με την υπ’ αρ. 155/2017 (ΑΔΑ: 

Ω63ΟΩΕΒ-ΚΙΝ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, προκειμένου να αποσφραγίσει 

ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ’ αρ. 40937 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της με αρ. 

16265/19-04-2017 διακήρυξης του Δήμου Ιλίου με τίτλο «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου – 

χρωμάτων και υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου, προϋπολογισμού 139.995,46 

€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.». Στη συνεδρίαση της επιτροπής  που είχε απαρτία, 

παρέστησαν οι εξής: 

α/
α 

Ονοματεπώνυμο 

1 Τσιάκος Γρηγόριος 

2 Μιχαηλίδης Ανδρέας 

3 Γεράσης Ευάγγελος 

 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την με αριθμ. 16265/19-04-2017 διακήρυξη του Δήμου Ιλίου  με 
τίτλο «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια οικοδομικών 
υλικών – υλικών σιδήρου – χρωμάτων και υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου, 
προϋπολογισμού 139.995,46 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» καθώς 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 (ΕΣΗΔΗΣ) και είχε λάβει 
ως αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 40937. Η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ήταν η 12/05/2017 και ώρα 15:00 μ.μ.  
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα 
με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) των μελών, επέλεξε τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό 40937 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 προμηθευτές:  
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Η Επιτροπή επισημάνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους 

κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του 

συστήματος, τα διαπιστευτήριά τους 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 περιεχόμενό τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές 

Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού άρθρο 13, 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 κωδικούς α/α συστήματος:  

 

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
Ημερομηνία 

και  ώρα 
προσφοράς 

1 
BUILD AND BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
12/05/2017 
09:37:19 

2 ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
11/05/2017 
16:15:13 

3 Γ ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕ 
11/05/2017 
22:07:12 

4 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ 
11/05/2017 
16:18:26 

5 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ Ε Π Ε 
11/05/2017 
18:42:21 

6 ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ,,ΧΡΥΣΑΝΘΗ,ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
12/05/2017 
01:45:52 

7 ΚΩΝΣΤΑΝ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤ ΣΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ 
12/05/2017 
14:00:40 

8 
Π ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
11/05/2017 
15:22:53 

9 ΠΕΤΡΑΚΗΣ,,ΕΜΜΑΝ,ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
12/05/2017 
14:32:11 

10 ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
12/05/2017 
14:37:57 

11 
Τ FITTINGS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ 
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 

12/05/2017 
11:59:34 

12 
ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
12/05/2017 
14:30:43 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6107&tradingPartnerId=22681&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=OKuq0RrCdZD7K0wLgoM-TQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6107&tradingPartnerId=22681&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=OKuq0RrCdZD7K0wLgoM-TQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26360&tradingPartnerId=37998&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=kk7iLS6EZ32oul6T13y8VA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21305&tradingPartnerId=31112&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=JcAOqql8W4LxfXEimijjpQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=76676&tradingPartnerId=99648&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=47F1fLVoqZ5jnGowPjCp2w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=99796&tradingPartnerId=121541&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=vuDqwDlfLUNtiUo15QxLSA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=22269&tradingPartnerId=33563&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=v6XbCcHdChXAnCmERD5wAg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=2091&tradingPartnerId=18530&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=hOdEyqsZdUZJQPADDW32Uw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=71684&tradingPartnerId=95828&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=K5tHdJ3toyZVqvYGdRijog..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=71684&tradingPartnerId=95828&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=K5tHdJ3toyZVqvYGdRijog..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=24428&tradingPartnerId=36194&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=iVQInL-0bZYPHcPN35pP-A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=35550&tradingPartnerId=51959&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=P4Y2eUpcU8dSPMi8ApkQ7w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=76650&tradingPartnerId=99551&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=DvGnlvNIRiqJG5WRd_E8rw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=76650&tradingPartnerId=99551&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=DvGnlvNIRiqJG5WRd_E8rw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=76650&tradingPartnerId=99551&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=DvGnlvNIRiqJG5WRd_E8rw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=51676&tradingPartnerId=71798&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=HPZQc3YDecwFPJY8_6neDg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=51676&tradingPartnerId=71798&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=HPZQc3YDecwFPJY8_6neDg..
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Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 

καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου – χρωμάτων και υδραυλικών υλικών 
για τις ανάγκες του Δήμου 

 
Στο Ίλιον την 18η του μηνός Μαϊου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη, ώρα 10:00 πμ στο Δημαρχείο 

Ιλίου (Κάλχου 48–50), η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την 

υπ’ αριθ. 155/2017 (ΑΔΑ: Ω63ΟΩΕΒ-ΚΙΝ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και της οποίας τα 

παρόντα μέλη είναι οι: 

 

1. Τσιάκος Γρηγόριος, ΔΕ υδραυλικών, τακτικό μέλος  

2. Μιχαηλίδης Ανδρέας, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, τακτικό μέλος  

3. Γεράσης Ευάγγελος, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, αναπληρωματικό μέλος 

έχοντας υπόψη: 

 

α) την υπ’ αρ. 119/2017 (ΑΔΑ: 6ΝΦ9ΩΕΒ-ΩΞ0) Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ιλίου, η οποία αφορά 

την έγκριση διενέργειας της προμήθειας οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου - χρωμάτων και  

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
α/α 

προσφοράς 
συστήματος 

1 
BUILD AND BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
62235 

2 ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 64242 

3 Γ ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕ 63840 

4 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ 64512 

5 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ Ε Π Ε 64360 

6 ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ,,ΧΡΥΣΑΝΘΗ,ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 63712 

7 ΚΩΝΣΤΑΝ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤ ΣΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ 63822 

8 
Π ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
63856 

9 ΠΕΤΡΑΚΗΣ,,ΕΜΜΑΝ,ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 64544 

10 ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 64502 

11 
Τ FITTINGS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ 
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 

63628 

12 
ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
62857 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6107&tradingPartnerId=22681&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=OKuq0RrCdZD7K0wLgoM-TQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6107&tradingPartnerId=22681&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=OKuq0RrCdZD7K0wLgoM-TQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26360&tradingPartnerId=37998&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=kk7iLS6EZ32oul6T13y8VA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21305&tradingPartnerId=31112&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=JcAOqql8W4LxfXEimijjpQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=76676&tradingPartnerId=99648&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=47F1fLVoqZ5jnGowPjCp2w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=99796&tradingPartnerId=121541&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=vuDqwDlfLUNtiUo15QxLSA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=22269&tradingPartnerId=33563&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=v6XbCcHdChXAnCmERD5wAg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=2091&tradingPartnerId=18530&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=hOdEyqsZdUZJQPADDW32Uw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=71684&tradingPartnerId=95828&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=K5tHdJ3toyZVqvYGdRijog..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=71684&tradingPartnerId=95828&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=K5tHdJ3toyZVqvYGdRijog..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=24428&tradingPartnerId=36194&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=iVQInL-0bZYPHcPN35pP-A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=35550&tradingPartnerId=51959&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=P4Y2eUpcU8dSPMi8ApkQ7w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=76650&tradingPartnerId=99551&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=DvGnlvNIRiqJG5WRd_E8rw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=76650&tradingPartnerId=99551&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=DvGnlvNIRiqJG5WRd_E8rw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=76650&tradingPartnerId=99551&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=DvGnlvNIRiqJG5WRd_E8rw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=51676&tradingPartnerId=71798&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=HPZQc3YDecwFPJY8_6neDg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=51676&tradingPartnerId=71798&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=HPZQc3YDecwFPJY8_6neDg..
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υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του δήμου, 

β)  την υπ’ αρ. 154/2017 (ΑΔΑ: ΩΖ2ΘΩΕΒ-ΑΘΤ)) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ιλίου η οποία αφορά την έγκριση πίστωσης 139.995,46 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των 

τεχνικών προδιαγραφών, τον τρόπο εκτέλεσης και τους όρους τις διακήρυξης του διαγωνισμού για την 

προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου - χρωμάτων και υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες 

του δήμου,  

γ)  την υπ’ αρ. 16265/19-04-2017 (17PROC006077582 2017-04-19) Διακήρυξη του κ. Δημάρχου, 

περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στον Ελληνικό τύπο, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και στην 

επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr, 

δ)  τη σχετική με κωδικό Π56/2017 μελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών 

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.),  

στ)  το από 18-05-2017 Πρακτικό Αποσφράγισης Ηλεκτρονικών Προσφορών.  

 

Η επιτροπή, συνεδριάζουσα εξετάζει τις προσφορές των παρακάτω οικονομικών φορέων : 

 

1.  BUILD AND BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ, Ροϊδη 4, Μάνδρα ΤΚ 19600, e-mail: vagarg@otenet.gr με α.α προσφοράς συστήματος 

62335 - 12/05/2017 09:37:19 

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

μέλη της επιτροπής. 

 

2. ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, 4o χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Τρικάλων,  Λάρισα, e-mail : 

valasis@otenet.gr με α.α. προσφοράς συστήματος 64242 - 11/05/2017 16:15:13 

     Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την επιτροπή με τον αριθμό (2) και μονογράφεται από όλα 

τα μέλη της  επιτροπής. 

 

     3. Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕ, ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Οδός Ι ΤΚ 71500, e-mail: 

info@stavrakantonakis.gr με α.α προσφοράς συστήματος 63840 - 11/05/2017 22:07:12 

     Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την επιτροπή με τον αριθμό (3) και μονογράφεται από όλα 

τα μέλη της  επιτροπής. 

 

4. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, Ζίτσης 45-47 Ίλιον, ΤΚ 13123, με α/α 

προσφοράς συστήματος 64512 - 11/05/2017 16:18:26 

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την επιτροπή με τον αριθμό (4) και μονογράφεται από όλα 

τα μέλη της επιτροπής. 

 

4. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ Ε.Π.Ε. Λ. Φυλής Αγ. Ιωάννης Θεολόγος Άνω Λιόσια, ΤΚ 13341, 

με α.α. προσφοράς συστήματος 64360 - 11/05/2017 18:42:21. 

http://www.ilion.gr/
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6107&tradingPartnerId=22681&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=OKuq0RrCdZD7K0wLgoM-TQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6107&tradingPartnerId=22681&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=OKuq0RrCdZD7K0wLgoM-TQ..
mailto:vagarg@otenet.gr
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!bUymkh9.t16n8-zrB9vIpw%7D&bid_number=%7B!!2ZfbDMGMy1yl9HefBPGHzQ%7D&_ti=1132680739&oapc=7&oas=RPu5oKHViaVTTFui_8kqng..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26360&tradingPartnerId=37998&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=kk7iLS6EZ32oul6T13y8VA..
mailto:edekat1@hotmail.com
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!bUymkh9.t16n8-zrB9vIpw%7D&bid_number=%7B!!Qs0ZJA-2jsKMFHU6tBLovw%7D&_ti=1132680739&oapc=7&oas=GPy0l5qk8hES_jFUp9riRQ..
mailto:Γ.%20ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ%20ΑΕ
mailto:info@stavrakantonakis.gr
mailto:ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ%20ΓΕΩΡΓΙΟΣ%20του%20ΙΩΑΝΝΗ
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!bUymkh9.t16n8-zrB9vIpw%7D&bid_number=%7B!!BEe80K2KeMmfDCGCmHmO4w%7D&_ti=1132680739&oapc=7&oas=13mU5qcsbYLXyL-OPAJZVg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=99796&tradingPartnerId=121541&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=vuDqwDlfLUNtiUo15QxLSA..
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Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την επιτροπή με τον αριθμό (5) και μονογράφεται από όλα 

τα μέλη της επιτροπής. 

6. ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Ηπείρου 11 Π. Φάληρο, ΤΚ 17563, e-mail: 

info@kallenergy.gr  με α.α. προσφοράς 63712 - 12/05/2017 01:45:52 

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την επιτροπή με τον αριθμό (6) και μονογράφεται από όλα 

τα μέλη της επιτροπής. 

7. ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ, Αθηνάς 25 Αθήνα ΤΚ 10554,  

με α.α προσφοράς συστήματος 63822 - 12/05/2017 14:00:40. 

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την επιτροπή με τον αριθμό (7) και μονογράφεται από όλα 

τα μέλη της επιτροπής. 

8. Π ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 

Αγ. Διονυσίου 7 Πειραιάς, ΤΚ 18545 με α.α προσφοράς συστήματος 63856 - 11/05/2017 15:22:53 

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την επιτροπή με τον αριθμό (8) και μονογράφεται από όλα 

τα μέλη της επιτροπής. 

9. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, Πύργου 7 Νέος Αριθμός 55 ΤΚ 13679, e-

mail: mannos1948@gmail.com με α.α προσφοράς συστήματος 64544 - 12/05/2017 14:32:11. 

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την επιτροπή με τον αριθμό (9) και μονογράφεται από όλα 

τα μέλη της επιτροπής. 

10. ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου ΤΚ 57022 ΟΤ 36, 

Σίνδος Θεσσαλονίκη, e-mail:  info@syrmak.gr  με α.α. προσφοράς συστήματος 64502 - 

12/05/2017 14:37:57. 

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την επιτροπή με τον αριθμό (10) και μονογράφεται από 

όλα τα μέλη της επιτροπής. 

11. Τ FITTINGS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ, Αγάπης 6 Αιγάλεω ΤΚ 12241, με α.α 

προσφοράς συστήματος 63628 - 12/05/2017 11:59:34. 

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την επιτροπή με τον αριθμό (11) και μονογράφεται από 

όλα τα μέλη της επιτροπής. 

12. ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, Λεωφ. 

Καραμανλή 208, ΤΚ 13678 Αχαρναί, e mail: info@tailors.gr με α.α προσφοράς συστήματος 62857 - 

12/05/2017 14:30:43. 

 

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την επιτροπή με τον αριθμό (12) και μονογράφεται από όλα τα 

μέλη της επιτροπής. 

 

Η επιτροπή κατέγραψε τους φακέλους προσφοράς των παραπάνω υποψηφίων προμηθευτών οι οποίοι 

υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή στο 

Πρωτόκολλο του Δήμου (Άρθρο 7 της υπ΄ αριθμ. 16265/19-04-2017 Διακήρυξης) ως κατωτέρω : 

 

 

 

 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=22269&tradingPartnerId=33563&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=v6XbCcHdChXAnCmERD5wAg..
mailto:info@kallenergy.gr
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=2091&tradingPartnerId=18530&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=hOdEyqsZdUZJQPADDW32Uw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=71684&tradingPartnerId=95828&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=K5tHdJ3toyZVqvYGdRijog..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=24428&tradingPartnerId=36194&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=iVQInL-0bZYPHcPN35pP-A..
mailto:mannos1948@gmail.com
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=35550&tradingPartnerId=51959&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=P4Y2eUpcU8dSPMi8ApkQ7w..
mailto:info@syrmak.gr
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=76650&tradingPartnerId=99551&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=153285199&oapc=7&oas=UlK_kfC-_r007A5ebkQoKg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=76650&tradingPartnerId=99551&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=153285199&oapc=7&oas=UlK_kfC-_r007A5ebkQoKg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=51676&tradingPartnerId=71798&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=HPZQc3YDecwFPJY8_6neDg..
mailto:info@tailors.gr
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Στη συνέχεια η επιτροπή  εξέτασε τα δικαιολογητικά των υποψηφίων προμηθευτών και προέκυψαν 

τα εξής : 

 

 

1. BUILD AND BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

 

 

Δικαιολογητικά συμμ. / τεχν. 

Προσφορά 

 

Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 

Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 

Άρθρο 7 παράγρ. Α1.1 -  

 υποβλήθηκε 
 

Εγγύηση συμμετοχής 

Άρθρο 7 παράγρ. Α1.2 – 

υποβλήθηκε για τις ομάδες 

Α,Β,Γ,Δ 

 

Πιστοποιητικά ISO 9001:2008  

κατασκευαστών των υδραυλικών 

υλικών 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Α : Υδραυλικά υλικά –  

υποβλήθηκαν 

 

 ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

Ημ/νια 
Ηλεκτρονικ

ής 
Υποβολής 

Αρ. 
Πρωτοκόλλου 

1 
BUILD AND BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
12/05/2017 20774/16-5-2017 

2 ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 11/05/2017 20244/12-5-2017 

3 Γ ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕ 11/05/2017 
20385/15-05-

2017 

4 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ 11/05/2017 
20408/15-05-

2017 

5 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ Ε Π Ε 11/05/2017 20258/12-5-2017 

6 ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ,,ΧΡΥΣΑΝΘΗ,ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 12/05/2017 20778/16-5-2017 

7 ΚΩΝΣΤΑΝ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤ ΣΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ 12/05/2017  20989/17-5-2017 

8 
Π ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
11/05/2017 20238/12-5-2017 

9 ΠΕΤΡΑΚΗΣ,,ΕΜΜΑΝ,ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 12/05/2017 20955/17-5-2017 

10 
ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
12/05/2017 20485/15-5-2017 

11 

Τ FITTINGS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 
ΧΑΛΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗΣ ΠΡΩΤΕΣ 

ΥΛΕΣ 

12/05/2017 20560/15-5-2017 

12 
ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
12/05/2017 20435/15-5-2017 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6107&tradingPartnerId=22681&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=OKuq0RrCdZD7K0wLgoM-TQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6107&tradingPartnerId=22681&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=OKuq0RrCdZD7K0wLgoM-TQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6107&tradingPartnerId=22681&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=OKuq0RrCdZD7K0wLgoM-TQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6107&tradingPartnerId=22681&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=OKuq0RrCdZD7K0wLgoM-TQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26360&tradingPartnerId=37998&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=kk7iLS6EZ32oul6T13y8VA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21305&tradingPartnerId=31112&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=JcAOqql8W4LxfXEimijjpQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=76676&tradingPartnerId=99648&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=47F1fLVoqZ5jnGowPjCp2w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=99796&tradingPartnerId=121541&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=vuDqwDlfLUNtiUo15QxLSA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=22269&tradingPartnerId=33563&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=v6XbCcHdChXAnCmERD5wAg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=2091&tradingPartnerId=18530&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=hOdEyqsZdUZJQPADDW32Uw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=71684&tradingPartnerId=95828&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=K5tHdJ3toyZVqvYGdRijog..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=71684&tradingPartnerId=95828&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=K5tHdJ3toyZVqvYGdRijog..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=24428&tradingPartnerId=36194&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=iVQInL-0bZYPHcPN35pP-A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=35550&tradingPartnerId=51959&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=P4Y2eUpcU8dSPMi8ApkQ7w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=35550&tradingPartnerId=51959&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=P4Y2eUpcU8dSPMi8ApkQ7w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=76650&tradingPartnerId=99551&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=DvGnlvNIRiqJG5WRd_E8rw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=76650&tradingPartnerId=99551&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=DvGnlvNIRiqJG5WRd_E8rw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=76650&tradingPartnerId=99551&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=DvGnlvNIRiqJG5WRd_E8rw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=76650&tradingPartnerId=99551&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=DvGnlvNIRiqJG5WRd_E8rw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=51676&tradingPartnerId=71798&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=HPZQc3YDecwFPJY8_6neDg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=51676&tradingPartnerId=71798&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=HPZQc3YDecwFPJY8_6neDg..
ΑΔΑ: ΩΙΧΔΩΕΒ-0ΑΠ
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Πιστοποιητικό καταλληλότητας για 

χρήση σε πόσιμο νερό 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Α : Υδραυλικά υλικά –  

υποβλήθηκε 

 

Υπεύθυνες δηλώσεις κατασκευαστικών 

οίκων & προμηθευτή υδραυλικών 

ορειχάλκινων ειδών 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Α : Υδραυλικά υλικά –  

υποβλήθηκαν 

 

Τεχνικά φυλλάδια χρωμάτων & 

μονωτικών υλικών 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Δ : Χρώματα  -  

υποβλήθηκαν 

 

Πιστοποιητικό από το Α.Σ.Α.Ο.Σ.  

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Δ : Χρώματα  -  

υποβλήθηκε 

 

 

 

2 . ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

 

 

Δικαιολογητικά συμμ. / τεχν. 

Προσφορά 

 

Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 

Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 

Άρθρο 7 παράγρ. Α1.1 -  

 υποβλήθηκαν 

Τα ΤΕΥΔ των 

διαχειριστών δεν 

φέρουν την 

ψηφιακή 

υπογραφή τους, το 

οποίο αντίκειται 

στο Άρθρο 7 της 

διακήρυξης 

Εγγύηση συμμετοχής 
Άρθρο 7 παράγρ. Α1.2 – 

υποβλήθηκε για την ομάδα Γ 
 

Πιστοποιητικά ISO 9001:2008  

κατασκευαστών των υδραυλικών 

υλικών 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Α : Υδραυλικά υλικά –  

δεν απαιτούνται 

 

Πιστοποιητικό καταλληλότητας για 

χρήση σε πόσιμο νερό 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Α : Υδραυλικά υλικά –  

δεν απαιτείται 

 

Υπεύθυνες δηλώσεις κατασκευαστικών 

οίκων & προμηθευτή υδραυλικών 

ορειχάλκινων ειδών 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Α : Υδραυλικά υλικά –  

δεν απαιτούνται 

 

Τεχνικά φυλλάδια χρωμάτων & 

μονωτικών υλικών 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Δ : Χρώματα  -  

δεν απαιτούνται 

 

Πιστοποιητικό από το Α.Σ.Α.Ο.Σ.  

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Δ : Χρώματα  -  

δεν απαιτείται 

 

 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26360&tradingPartnerId=37998&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=kk7iLS6EZ32oul6T13y8VA..
ΑΔΑ: ΩΙΧΔΩΕΒ-0ΑΠ
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3.   Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕ 

 

Δικαιολογητικά συμμ. / τεχν. 

Προσφορά 

 

Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 

Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 

Άρθρο 7 παράγρ. Α1.1 -  

 υποβλήθηκαν 

Τα ΤΕΥΔ δεν είναι 

ψηφιακά 

υπογεγραμμένα 

από τα μέλη του 

Δ.Σ. το οποίο 

αντίκειται στο 

Άρθρο 7 της 

διακήρυξης 

Εγγύηση συμμετοχής 
Άρθρο 7 παράγρ. Α1.2 – 

υποβλήθηκε για τις ομάδες Α,Γ,Δ 
 

Πιστοποιητικά ISO 9001:2008  

κατασκευαστών των υδραυλικών 

υλικών 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Α : Υδραυλικά υλικά –  

υποβλήθηκαν 

 

Πιστοποιητικό καταλληλότητας για 

χρήση σε πόσιμο νερό 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Α : Υδραυλικά υλικά –  

υποβλήθηκε 

 

Υπεύθυνες δηλώσεις κατασκευαστικών 

οίκων & προμηθευτή υδραυλικών 

ορειχάλκινων ειδών 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Α : Υδραυλικά υλικά –  

υποβλήθηκαν 

 

Τεχνικά φυλλάδια χρωμάτων & 

μονωτικών υλικών 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Δ : Χρώματα  -  

Υποβλήθηκαν 

 

 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21305&tradingPartnerId=31112&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=153285199&oapc=7&oas=5tu80KlVobbS_rYekH_12w..
ΑΔΑ: ΩΙΧΔΩΕΒ-0ΑΠ
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Πιστοποιητικό από το Α.Σ.Α.Ο.Σ.  

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Δ : Χρώματα  -  

υποβλήθηκε 

Σύμφωνα με τον 

ΑΣΑΟΣ το 

οικολογικό σήμα 

της ΕΕ που 

απονέμεται από 

τους αρμόδιους 

φορείς των 28 

Κρατών Μελών της 

ΕΕ γίνεται 

"αυτόματα" 

αποδεκτό σε όλα τα 

Κράτη Μέλη και στα 

κράτη της 

ευρύτερης 

      οικονομικής 

ζώνης 

Η εν λόγω 

πιστοποίηση όμως 

αφορά σε άλλο 

χρώμα από το 

υποβληθέν τεχνικό 

φυλλάδιο και δεν 

γίνεται δεκτό 

σύμφωνα με το 

παράρτημα Β – 

Ειδικοί όροι 

διαγωνισμού 

 

4.   ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 

 

Δικαιολογητικά συμμ. / τεχν. 

Προσφορά 

 

Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 

Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 

Άρθρο 7 παράγρ. Α1.1 -  

 υποβλήθηκε 
 

Εγγύηση συμμετοχής 
Άρθρο 7 παράγρ. Α1.2 – 

υποβλήθηκε για τις ομάδες Β,Δ 
 

Πιστοποιητικά ISO 9001:2008  

κατασκευαστών των υδραυλικών 

υλικών 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Α : Υδραυλικά υλικά –  

δεν απαιτούνται 

 

Πιστοποιητικό καταλληλότητας για 

χρήση σε πόσιμο νερό 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Α : Υδραυλικά υλικά –  

δεν απαιτείται 

 

Υπεύθυνες δηλώσεις κατασκευαστικών 

οίκων & προμηθευτή υδραυλικών 

ορειχάλκινων ειδών 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Α : Υδραυλικά υλικά –  

δεν απαιτούνται 

 

mailto:ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ%20ΓΕΩΡΓΙΟΣ%20του%20ΙΩΑΝΝΗ
ΑΔΑ: ΩΙΧΔΩΕΒ-0ΑΠ
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Τεχνικά φυλλάδια χρωμάτων & 

μονωτικών υλικών 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Δ : Χρώματα  -  

υποβλήθηκαν εν μέρει 

Δεν υποβλήθηκε 

τεχνικό φυλλάδιο 

με την ονομασία 

(ετικέτα) και τις 

τεχνικές 

προδιαγραφές του 

υλικού με α.α 44 το 

οποίο απαιτείται 

ρητά από τη 

διακήρυξη 

(παράρτημα Β – 

Ειδικοί όροι 

διαγωνισμού) 

Πιστοποιητικό από το Α.Σ.Α.Ο.Σ.  

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Δ : Χρώματα  -  

υποβλήθηκε 

 

 

 

5. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ Ε.Π.Ε. 

 

 

Δικαιολογητικά συμμ. / τεχν. 

Προσφορά 

 

Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 

Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 

Άρθρο 7 παράγρ. Α1.1 -  

 υποβλήθηκε 
 

Εγγύηση συμμετοχής 
Άρθρο 7 παράγρ. Α1.2 – 

υποβλήθηκε για την ομάδα Β 
 

Πιστοποιητικά ISO 9001:2008  

κατασκευαστών των υδραυλικών 

υλικών 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Α : Υδραυλικά υλικά –  

δεν απαιτούνται 

 

Πιστοποιητικό καταλληλότητας για 

χρήση σε πόσιμο νερό 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Α : Υδραυλικά υλικά –  

δεν απαιτείται 

 

Υπεύθυνες δηλώσεις κατασκευαστικών 

οίκων & προμηθευτή υδραυλικών 

ορειχάλκινων ειδών 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Α : Υδραυλικά υλικά –  

δεν απαιτούνται 

 

Τεχνικά φυλλάδια χρωμάτων & 

μονωτικών υλικών 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Δ : Χρώματα  -  

δεν απαιτούνται 

 

Πιστοποιητικό από το Α.Σ.Α.Ο.Σ.  

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Δ : Χρώματα  -  

δεν απαιτείται 

 

 

 

 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=99796&tradingPartnerId=121541&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=vuDqwDlfLUNtiUo15QxLSA..
ΑΔΑ: ΩΙΧΔΩΕΒ-0ΑΠ
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6. ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 

 

 

Δικαιολογητικά συμμ. / τεχν. 

Προσφορά 

 

Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 

Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 

Άρθρο 7 παράγρ. Α1.1 -  

 υποβλήθηκε 
 

Εγγύηση συμμετοχής 
Άρθρο 7 παράγρ. Α1.2 – 

υποβλήθηκε για τις ομάδες Α,Β,Γ 
 

Πιστοποιητικά ISO 9001:2008  

κατασκευαστών των υδραυλικών 

υλικών 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Α : Υδραυλικά υλικά –  

υποβλήθηκαν 

 

Πιστοποιητικό καταλληλότητας για 

χρήση σε πόσιμο νερό 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Α : Υδραυλικά υλικά –  

υποβλήθηκε 

 

Υπεύθυνες δηλώσεις κατασκευαστικών 

οίκων & προμηθευτή υδραυλικών 

ορειχάλκινων ειδών 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Α : Υδραυλικά υλικά –  

υποβλήθηκαν εν μέρει 

Δεν υποβλήθηκαν 

Υ.Δ. του 

κατασκευαστικού 

οίκου. Αντί αυτών 

υποβλήθηκαν Υ.Δ. 

του εισαγωγέα οι 

οποίες δεν 

ικανοποιούν την 

απαίτηση της 

παρούσας 

διακήρυξης 

(παράρτημα Β – 

Ειδικοί όροι 

διαγωνισμού) 

Τεχνικά φυλλάδια χρωμάτων & 

μονωτικών υλικών 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Δ : Χρώματα  -  

δεν απαιτούνται 

 

Πιστοποιητικό από το Α.Σ.Α.Ο.Σ.  

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Δ : Χρώματα  -  

δεν απαιτείται 

 

 

7. ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ 

 

 

Δικαιολογητικά συμμ. / τεχν. 

Προσφορά 

 

Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=22269&tradingPartnerId=33563&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=v6XbCcHdChXAnCmERD5wAg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=2091&tradingPartnerId=18530&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=hOdEyqsZdUZJQPADDW32Uw..
ΑΔΑ: ΩΙΧΔΩΕΒ-0ΑΠ
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Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 

Άρθρο 7 παράγρ. Α1.1 -  

 υποβλήθηκε 

Το ΤΕΥΔ δεν είναι 

ψηφιακά 

υπογεγραμμένο 

από τους 

διαχειριστές της 

εταιρείας το οποίο 

αντίκειται στο 

Άρθρο 7 της 

διακήρυξης 

Εγγύηση συμμετοχής 
Άρθρο 7 παράγρ. Α1.2 – 

υποβλήθηκε για την ομάδα Δ 
 

Πιστοποιητικά ISO 9001:2008  

κατασκευαστών των υδραυλικών 

υλικών 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Α : Υδραυλικά υλικά –  

δεν απαιτούνται 

 

Πιστοποιητικό καταλληλότητας για 

χρήση σε πόσιμο νερό 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Α : Υδραυλικά υλικά –  

δεν απαιτείται 

 

Υπεύθυνες δηλώσεις κατασκευαστικών 

οίκων & προμηθευτή υδραυλικών 

ορειχάλκινων ειδών 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Α : Υδραυλικά υλικά –  

δεν απαιτούνται 

 

Τεχνικά φυλλάδια χρωμάτων & 

μονωτικών υλικών 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Δ : Χρώματα  -  

υποβλήθηκαν 

 

Πιστοποιητικό από το Α.Σ.Α.Ο.Σ.  

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Δ : Χρώματα  -  

υποβλήθηκε 

 

 

 

8. Π ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

 

Δικαιολογητικά συμμ. / τεχν. 

Προσφορά 

 

Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 

Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 

Άρθρο 7 παράγρ. Α1.1 -  

 υποβλήθηκε 

Το ΤΕΥΔ δεν είναι 

ψηφιακά 

υπογεγραμμένο 

από τα μέλη του 

Δ.Σ. το οποίο 

αντίκειται στο 

Άρθρο 7 της 

διακήρυξης 

Εγγύηση συμμετοχής 
Άρθρο 7 παράγρ. Α1.2 – 

υποβλήθηκε για την ομάδα Γ 
 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=71684&tradingPartnerId=95828&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=K5tHdJ3toyZVqvYGdRijog..
ΑΔΑ: ΩΙΧΔΩΕΒ-0ΑΠ
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Πιστοποιητικά ISO 9001:2008  

κατασκευαστών των υδραυλικών 

υλικών 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Α : Υδραυλικά υλικά –  

δεν απαιτούνται 

 

Πιστοποιητικό καταλληλότητας για 

χρήση σε πόσιμο νερό 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Α : Υδραυλικά υλικά –  

δεν απαιτείται 

 

Υπεύθυνες δηλώσεις κατασκευαστικών 

οίκων & προμηθευτή υδραυλικών 

ορειχάλκινων ειδών 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Α : Υδραυλικά υλικά –  

δεν απαιτούνται 

 

Τεχνικά φυλλάδια χρωμάτων & 

μονωτικών υλικών 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Δ : Χρώματα  -  

δεν απαιτούνται 

 

Πιστοποιητικό από το Α.Σ.Α.Ο.Σ.  

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Δ : Χρώματα  -  

δεν απαιτείται 

 

 

 

9. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 

 

 

Δικαιολογητικά συμμ. / τεχν. 

Προσφορά 

 

Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 

Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 

Άρθρο 7 παράγρ. Α1.1 -  

 υποβλήθηκε 
 

Εγγύηση συμμετοχής 

Άρθρο 7 παράγρ. Α1.2 – 

υποβλήθηκε για τις ομάδες 

Α,Β,Γ,Δ 

 

Πιστοποιητικά ISO 9001:2008  

κατασκευαστών των υδραυλικών 

υλικών 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Α : Υδραυλικά υλικά –  

υποβλήθηκαν 

Υποβλήθηκαν 

ξενόγλωσσα 

πιστοποιητικά  

χωρίς μετάφραση 

το οποίο αντίκειται 

στο Άρθρο 3 της 

παρούσας 

διακήρυξης. Επίσης 

ορισμένα από αυτά 

έχουν ημερομηνία 

λήξεως 

προγενέστερη του 

διαγωνισμού.  

Πιστοποιητικό καταλληλότητας για 

χρήση σε πόσιμο νερό 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Α : Υδραυλικά υλικά –  

δεν υποβλήθηκε 

 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=24428&tradingPartnerId=36194&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=iVQInL-0bZYPHcPN35pP-A..
ΑΔΑ: ΩΙΧΔΩΕΒ-0ΑΠ
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Υπεύθυνες δηλώσεις κατασκευαστικών 

οίκων & προμηθευτή υδραυλικών 

ορειχάλκινων ειδών 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Α : Υδραυλικά υλικά –  

υποβλήθηκαν εν μέρει 

Δεν υποβλήθηκαν 

Υ.Δ. του 

κατασκευαστικού 

οίκου. Δεν 

ικανοποιείται η 

απαίτηση της 

παρούσας 

διακήρυξης 

(παράρτημα Β – 

Ειδικοί όροι 

διαγωνισμού) 

Τεχνικά φυλλάδια χρωμάτων & 

μονωτικών υλικών 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Δ : Χρώματα  -  

υποβλήθηκαν εν μέρει 

Δεν υποβλήθηκε 

τεχνικό φυλλάδιο 

με την ονομασία 

(ετικέτα) και τις 

τεχνικές 

προδιαγραφές του 

υλικού με α.α 9 το 

οποίο απαιτείται 

ρητά από τη 

διακήρυξη 

(παράρτημα Β – 

Ειδικοί όροι 

διαγωνισμού) 

Πιστοποιητικό από το Α.Σ.Α.Ο.Σ.  

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Δ : Χρώματα  -  

υποβλήθηκε 

Το υποβληθέν 

πιστοποιητικό του 

ΑΣΑΟΣ αφορά 

υλικά για τα οποία 

δεν έχουν 

υποβληθεί τεχνικά 

φυλλάδια. Δεν 

ικανοποιούνται οι 

απαιτήσεις της 

παρούσας 

διακήρυξης 

(παράρτημα Β – 

Ειδικοί όροι 

διαγωνισμού)    

 

10. ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

 

Δικαιολογητικά συμμ. / τεχν. 

Προσφορά 

 

Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=35550&tradingPartnerId=51959&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=P4Y2eUpcU8dSPMi8ApkQ7w..
ΑΔΑ: ΩΙΧΔΩΕΒ-0ΑΠ
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Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 

Άρθρο 7 παράγρ. Α1.1 -  

 υποβλήθηκε 

Το ΤΕΥΔ δεν είναι 

ψηφιακά 

υπογεγραμμένο 

από τα μέλη του 

Δ.Σ. το οποίο 

αντίκειται στο 

Άρθρο 7 της 

διακήρυξης  

Εγγύηση συμμετοχής 
Άρθρο 7 παράγρ. Α1.2 – 

υποβλήθηκε για την ομάδα Γ 
 

Πιστοποιητικά ISO 9001:2008  

κατασκευαστών των υδραυλικών 

υλικών 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Α : Υδραυλικά υλικά –  

δεν απαιτούνται 

 

Πιστοποιητικό καταλληλότητας για 

χρήση σε πόσιμο νερό 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Α : Υδραυλικά υλικά –  

δεν απαιτείται 

 

Υπεύθυνες δηλώσεις κατασκευαστικών 

οίκων & προμηθευτή υδραυλικών 

ορειχάλκινων ειδών 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Α : Υδραυλικά υλικά –  

δεν απαιτούνται 

 

Τεχνικά φυλλάδια χρωμάτων & 

μονωτικών υλικών 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Δ : Χρώματα  -  

δεν απαιτούνται 

 

Πιστοποιητικό από το Α.Σ.Α.Ο.Σ.  

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Δ : Χρώματα  -  

δεν απαιτείται 

 

 

11. Τ FITTINGS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 

ΧΑΛΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 

 

 

Δικαιολογητικά συμμ. / τεχν. 

Προσφορά 

 

Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 

Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 

Άρθρο 7 παράγρ. Α1.1 -  

 υποβλήθηκε 

Το ΤΕΥΔ δεν είναι 

ψηφιακά 

υπογεγραμμένο 

από όλους του 

διαχειριστές της 

εταιρείας το οποίο 

αντίκειται στο 

Άρθρο 7 της 

διακήρυξης 

Εγγύηση συμμετοχής 
Άρθρο 7 παράγρ. Α1.2 – 

υποβλήθηκε για την ομάδα Α 
 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=76650&tradingPartnerId=99551&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=153285199&oapc=7&oas=UlK_kfC-_r007A5ebkQoKg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=76650&tradingPartnerId=99551&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=153285199&oapc=7&oas=UlK_kfC-_r007A5ebkQoKg..
ΑΔΑ: ΩΙΧΔΩΕΒ-0ΑΠ
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Πιστοποιητικά ISO 9001:2008  

κατασκευαστών των υδραυλικών 

υλικών 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Α : Υδραυλικά υλικά –  

υποβλήθηκαν 

 

Πιστοποιητικό καταλληλότητας για 

χρήση σε πόσιμο νερό 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Α : Υδραυλικά υλικά –  

υποβλήθηκε 

 

Υπεύθυνες δηλώσεις κατασκευαστικών 

οίκων & προμηθευτή υδραυλικών 

ορειχάλκινων ειδών 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Α : Υδραυλικά υλικά –  

υποβλήθηκαν 

 

Τεχνικά φυλλάδια χρωμάτων & 

μονωτικών υλικών 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Δ : Χρώματα  -  

δεν απαιτούνται 

 

Πιστοποιητικό από το Α.Σ.Α.Ο.Σ.  

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Δ : Χρώματα  -  

δεν απαιτούνται 

 

 

 

12. ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 

 

Δικαιολογητικά συμμ. / τεχν. 

Προσφορά 

 

Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 

Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 

Άρθρο 7 παράγρ. Α1.1 -  

 υποβλήθηκε 
 

Εγγύηση συμμετοχής 
Άρθρο 7 παράγρ. Α1.2 – 

υποβλήθηκε για την ομάδα Δ 
 

Πιστοποιητικά ISO 9001:2008  

κατασκευαστών των υδραυλικών 

υλικών 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Α : Υδραυλικά υλικά –  

δεν απαιτούνται 

 

Πιστοποιητικό καταλληλότητας για 

χρήση σε πόσιμο νερό 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Α : Υδραυλικά υλικά –  

δεν απαιτείται 

 

Υπεύθυνες δηλώσεις κατασκευαστικών 

οίκων & προμηθευτή υδραυλικών 

ορειχάλκινων ειδών 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Α : Υδραυλικά υλικά –  

δεν απαιτούνται 

 

Τεχνικά φυλλάδια χρωμάτων & 

μονωτικών υλικών 

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Δ : Χρώματα  -  

υποβλήθηκαν 

 

Πιστοποιητικό από το Α.Σ.Α.Ο.Σ.  

Παράρτημα «Β» - Άρθρο 1  - 

Ομάδα Δ : Χρώματα  -  

υποβλήθηκε 

 

 

Μετά την καταγραφή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς όλων 

των υποψηφίων προμηθευτών, η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής : 

 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=51676&tradingPartnerId=71798&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=HPZQc3YDecwFPJY8_6neDg..
ΑΔΑ: ΩΙΧΔΩΕΒ-0ΑΠ
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- Ο οικονομικός φορέας με α/α (2) και επωνυμία ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ υπέβαλλε τα 

απαιτούμενα από τη διακήρυξη ΤΕΥΔ των εταίρων-διαχειριστών κ.κ. Βαλάση Β. Γεωργίου, 

Βαλάση Θ. Αθανασίου και Βαλάση Θ. Χρήστου χωρίς όμως να φέρουν την ψηφιακή υπογραφή 

τους, το οποίο αντίκειται στο Άρθρο 7 της διακήρυξης και συγκεκριμένα στις παραγράφους 

που ορίζουν :  

i. «Η υποχρέωση υποβολής του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης ΤΕΥΔ περί μη 

έκδοσης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης αφορά σε κάθε πρόσωπο που είναι μέλος 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις ….. προσωπικών εταιρειών (ΟΕ & 

ΕΕ) τους διαχειριστές…»  

ii.  Οι υπεύθυνες δηλώσεις, θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες και μπορεί να φέρουν 
ημερομηνία εντός του διαστήματος από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών  
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 
υπογράφουν:  α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε., 
 

- Ο οικονομικός φορέας με α/α (3) και επωνυμία Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕ υπέβαλλε με 

την προσφορά του ΤΕΥΔ τα οποία δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο από τα μέλη του Δ.Σ., 

(Σταυρακαντωνάκη Μαρίνα & Ηγουμενάκη Μαρία), το οποίο αντίκειται στο Άρθρο 7 της 

διακήρυξης που ορίζει : 

i «Η υποχρέωση υποβολής του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης ΤΕΥΔ περί μη 

έκδοσης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης αφορά σε κάθε πρόσωπο που είναι μέλος 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: …. β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου» 

ii.  «Οι υπεύθυνες δηλώσεις, θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες και μπορεί να 
φέρουν ημερομηνία εντός του διαστήματος από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης 
έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών  
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 

υπογράφουν:..β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν 

το νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμη εταιρεία,..» 

 

Επίσης υπέβαλλε με την προσφορά του το πιστοποιητικό afnor Ecolabel με αρ. 053/08, όπου 

σύμφωνα με το ΑΣΑΟΣ : «το οικολογικό σήμα της ΕΕ που απονέμεται από τους αρμόδιους 

φορείς των 28 Κρατών Μελών της ΕΕ γίνεται "αυτόματα" αποδεκτό σε όλα τα Κράτη Μέλη και 

στα κράτη της ευρύτερης οικονομικής ζώνης».  

Το προαναφερόμενο πιστοποιητικό όμως αφορά σε άλλο χρώμα από το υποβληθέν τεχνικό 

φυλλάδιο (πιστοποιητικό για το NEOPAL ECO και υποβληθέν φυλλάδιο για SUPER NEOPAL) 

και δεν γίνεται δεκτό σύμφωνα με το παράρτημα Β – Ειδικοί όροι διαγωνισμού.  

 

- Ο οικονομικός φορέας με α/α (4) και επωνυμία ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 

δεν υπέβαλλε με την προσφορά του, τεχνικό φυλλάδιο με την ονομασία (ετικέτα) και τις 

τεχνικές προδιαγραφές του υλικού με α.α 44 Αστάρι πολυουρεθάνης δύο συστατικών 

ενδεικτικού τύπου Aquadur ή ισοδύναμο αυτού ..,   το οποίο απαιτείται ρητά από τη 

διακήρυξη (παράρτημα Β – Ειδικοί όροι διαγωνισμού) που ορίζει: «Όλα τα παραπάνω είδη  

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26360&tradingPartnerId=37998&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=kk7iLS6EZ32oul6T13y8VA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21305&tradingPartnerId=31112&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=153285199&oapc=7&oas=5tu80KlVobbS_rYekH_12w..
mailto:ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ%20ΓΕΩΡΓΙΟΣ%20του%20ΙΩΑΝΝΗ
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(1,2,3,4,5,6,7,9,10,43,44) θα πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα prospectus – 

φυλλάδια στα οποία θα φαίνεται η ονομασία (ετικέτα) καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές 

των προϊόντων» 

 
- Ο οικονομικός φορέας με α/α (6) και επωνυμία ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ δεν υπέβαλλε με την προσφορά της τις Υπεύθυνες Δηλώσεις του 
κατασκευαστικού οίκου των ορειχάλκινων ειδών. Αντί αυτών υποβλήθηκαν Υπεύθυνες 
Δηλώσεις του εισαγωγέα οι οποίες δεν ικανοποιούν την απαίτηση της παρούσας διακήρυξης 
(παράρτημα Β – Ειδικοί όροι διαγωνισμού) που ορίζει : 

 
«3. Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστικού οίκου αλλά και του προμηθευτή, ότι 
αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη έναντι του νόμου, για οποιαδήποτε επίπτωση στη δημόσια 
υγεία που θα οφείλεται στη χρήση των προϊόντων που προσφέρουν.  

4. Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστικού οίκου αλλά και του προμηθευτή ότι τα 
προϊόντα που θα παραδοθούν, θα έχουν δοκιμαστεί στην προβλεπόμενη πίεση δοκιμής σε 
ποσοστό 100%.  

5. Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστικού οίκου αλλά και του προμηθευτή, ότι 
εγγυάται την καλή λειτουργία των προϊόντων για περίοδο τουλάχιστον (5) ετών, από την 
ημερομηνία παράδοσής τους και ότι σε περίπτωση κατασκευαστικής ατέλειας ή 
ελαττωματικής λειτουργίας, θα αντικαθίστανται με καινούργια.» 

 
- Ο οικονομικός φορέας με α/α (7) και επωνυμία ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΣΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ υπέβαλλε το απαιτούμενο από τη  διακήρυξη ΤΕΥΔ χωρίς όμως να 

φέρει την ψηφιακή υπογραφή ενός από τους δύο διαχειριστές της εταιρείας (του κ. 

Σακαλόπουλου Κων/νου), το οποίο αντίκειται στο Άρθρο 7 της διακήρυξης και συγκεκριμένα 

στις παραγράφους που ορίζουν :  

i. «Η υποχρέωση υποβολής του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης ΤΕΥΔ περί μη 

έκδοσης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης αφορά σε κάθε πρόσωπο που είναι μέλος 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις ….. προσωπικών εταιρειών (ΟΕ & 

ΕΕ) τους διαχειριστές…»  

ii.  Οι υπεύθυνες δηλώσεις, θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες και μπορεί να φέρουν 
ημερομηνία εντός του διαστήματος από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών  
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 
υπογράφουν:  α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε., 

 
- Ο οικονομικός φορέας με α/α (8) και επωνυμία . Π ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπέβαλλε με την προσφορά του ΤΕΥΔ το 

οποίο δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο από τα μέλη του Δ.Σ., (Οικονόμου Παναγιώτης, 

Μοσχονάς Γεράσιμος και  Οικονόμου Απόστολος), το οποίο αντίκειται στο Άρθρο 7 της 

διακήρυξης που ορίζει : 

i «Η υποχρέωση υποβολής του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης ΤΕΥΔ περί μη 

έκδοσης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης αφορά σε κάθε πρόσωπο που είναι μέλος 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: …. β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ), τον  

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=22269&tradingPartnerId=33563&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=v6XbCcHdChXAnCmERD5wAg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=22269&tradingPartnerId=33563&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=v6XbCcHdChXAnCmERD5wAg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=2091&tradingPartnerId=18530&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=hOdEyqsZdUZJQPADDW32Uw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=2091&tradingPartnerId=18530&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=hOdEyqsZdUZJQPADDW32Uw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=71684&tradingPartnerId=95828&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=K5tHdJ3toyZVqvYGdRijog..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=71684&tradingPartnerId=95828&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=K5tHdJ3toyZVqvYGdRijog..
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Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου» 

ii.  «Οι υπεύθυνες δηλώσεις, θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες και μπορεί να 
φέρουν ημερομηνία εντός του διαστήματος από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης 
έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών  
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 

υπογράφουν:..β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν 

το νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμη εταιρεία,..» 

 
 

- Ο οικονομικός φορέας με α/α (9) και επωνυμία ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ  

   i Υπέβαλλε με την προσφορά του ξενόγλωσσα πιστοποιητικά χωρίς μετάφραση το οποίο 

αντίκειται  στο Άρθρο 3 της παρούσας διακήρυξης που ορίζει : «3.2 Οι προσφορές και τα 

περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα…. 3.4 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση 

στην ελληνική.» 

   Επίσης ορισμένα από αυτά έχουν ημερομηνία λήξεως προγενέστερη του διαγωνισμού (πχ. 

   Certificato Nr50 100 12331 – Rev. 01 validity to 2017-01-29, DVGW type examination 

certificate date   

   of expiry 13.09.2014)  

 

ii Δεν υπέβαλλε με την προσφορά του τις Υπεύθυνες Δηλώσεις του κατασκευαστικού οίκου των 
ορειχάλκινων ειδών και συνεπώς δεν ικανοποιείται η απαίτηση της παρούσας διακήρυξης 
(παράρτημα Β – Ειδικοί όροι διαγωνισμού) που ορίζει :  

«3. Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστικού οίκου αλλά και του προμηθευτή, 
ότι αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη έναντι του νόμου, για οποιαδήποτε επίπτωση στη 
δημόσια υγεία που θα οφείλεται στη χρήση των προϊόντων που προσφέρουν.  

4. Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστικού οίκου αλλά και του προμηθευτή ότι 
τα προϊόντα που θα παραδοθούν, θα έχουν δοκιμαστεί στην προβλεπόμενη πίεση 
δοκιμής σε ποσοστό 100%.  

5. Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστικού οίκου αλλά και του προμηθευτή, ότι 
εγγυάται την καλή λειτουργία των προϊόντων για περίοδο τουλάχιστον (5) ετών, από 
την ημερομηνία παράδοσής τους και ότι σε περίπτωση κατασκευαστικής ατέλειας ή 
ελαττωματικής λειτουργίας, θα αντικαθίστανται με καινούργια.» 
 

iii Δεν υπέβαλλε με την προσφορά του τεχνικό φυλλάδιο με την ονομασία (ετικέτα) και τις 

τεχνικές προδιαγραφές του υλικού με α.α 9. Αστάρι νερού,  το οποίο απαιτείται ρητά από 

τη διακήρυξη (παράρτημα Β – Ειδικοί όροι διαγωνισμού) που ορίζει : «Όλα τα παραπάνω 

είδη (1,2,3,4,5,6,7,9,10,43,44) θα πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα prospectus – 

φυλλάδια στα οποία θα φαίνεται η ονομασία (ετικέτα) καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές 

των προϊόντων» 

 

- Ο οικονομικός φορέας με α/α (10) και επωνυμία ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπέβαλλε με την προσφορά του ΤΕΥΔ το οποίο δεν είναι ψηφιακά  

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=24428&tradingPartnerId=36194&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=iVQInL-0bZYPHcPN35pP-A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=24428&tradingPartnerId=36194&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=iVQInL-0bZYPHcPN35pP-A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=35550&tradingPartnerId=51959&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=P4Y2eUpcU8dSPMi8ApkQ7w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=35550&tradingPartnerId=51959&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=P4Y2eUpcU8dSPMi8ApkQ7w..
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υπογεγραμμένο από τα μέλη του Δ.Σ., (Καρφη Αργυρώ, Γιουμούκης Σπυρίδων και  

Σούμπουρου Ευδοξία), το οποίο αντίκειται στο Άρθρο 7 της διακήρυξης που ορίζει : 

i «Η υποχρέωση υποβολής του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης ΤΕΥΔ περί μη 

έκδοσης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης αφορά σε κάθε πρόσωπο που είναι μέλος 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: …. β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου» 

ii.  «Οι υπεύθυνες δηλώσεις, θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες και μπορεί να 
φέρουν ημερομηνία εντός του διαστήματος από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης 
έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών  
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 

υπογράφουν:..β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν 

το νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμη εταιρεία,..» 

 

- Ο οικονομικός φορέας με α/α (11) και επωνυμία Τ FITTINGS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗΣ 

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ υπέβαλλε με την προσφορά του ΤΕΥΔ το οποίο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή 

ενός από τους δύο διαχειριστές της εταιρείας (Τζερέτα Ιωάννα), το οποίο αντίκειται στο 

Άρθρο 7 της διακήρυξης που ορίζει : 

i «Η υποχρέωση υποβολής του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης ΤΕΥΔ περί μη 

έκδοσης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης αφορά σε κάθε πρόσωπο που είναι μέλος 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.) …… τους διαχειριστές.   

ii Οι υπεύθυνες δηλώσεις, θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες και μπορεί να φέρουν 
ημερομηνία εντός του διαστήματος από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών  
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 
υπογράφουν:  α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε., 
 

 

Κατόπιν των παραπάνω η επιτροπή προτείνει: 

Α)  τον αποκλεισμό των παρακάτω οικονομικών φορέων : 

- ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, 4o χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Τρικάλων, Λάρισα, με α.α. 

προσφοράς συστήματος 64242 - 11/05/2017 16:15:13  

- Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕ, ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Οδός Ι ΤΚ 71500, με α.α προσφοράς 

συστήματος 63840 - 11/05/2017 22:07:12 

- ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, Ζίτσης 45-47 Ίλιον, ΤΚ 13123, με α/α 

προσφοράς συστήματος 64512 - 11/05/2017 16:18:26 μόνο για την ομάδα Δ: ΧΡΩΜΑΤΑ 

- ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Ηπείρου 11 Π. Φάληρο, ΤΚ 17563,  με α.α. 

προσφοράς 63712 - 12/05/2017 01:45:52 μόνο για την ομάδα Α: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

- ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ, Αθηνάς 25 Αθήνα ΤΚ 10554,  με 

α.α προσφοράς συστήματος 63822 - 12/05/2017 14:00:40. 

 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=76650&tradingPartnerId=99551&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=153285199&oapc=7&oas=UlK_kfC-_r007A5ebkQoKg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=76650&tradingPartnerId=99551&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=153285199&oapc=7&oas=UlK_kfC-_r007A5ebkQoKg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=76650&tradingPartnerId=99551&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=153285199&oapc=7&oas=UlK_kfC-_r007A5ebkQoKg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26360&tradingPartnerId=37998&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=kk7iLS6EZ32oul6T13y8VA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!bUymkh9.t16n8-zrB9vIpw%7D&bid_number=%7B!!Qs0ZJA-2jsKMFHU6tBLovw%7D&_ti=1132680739&oapc=7&oas=GPy0l5qk8hES_jFUp9riRQ..
mailto:Γ.%20ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ%20ΑΕ
mailto:ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ%20ΓΕΩΡΓΙΟΣ%20του%20ΙΩΑΝΝΗ
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!bUymkh9.t16n8-zrB9vIpw%7D&bid_number=%7B!!BEe80K2KeMmfDCGCmHmO4w%7D&_ti=1132680739&oapc=7&oas=13mU5qcsbYLXyL-OPAJZVg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=22269&tradingPartnerId=33563&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=v6XbCcHdChXAnCmERD5wAg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=2091&tradingPartnerId=18530&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=hOdEyqsZdUZJQPADDW32Uw..
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- Π ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 

Αγ. Διονυσίου 7 Πειραιάς, ΤΚ 18545 με α.α προσφοράς συστήματος 63856 - 11/05/2017 

15:22:53.  

- ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, Πύργου 7 Νέος Αριθμός 55 ΤΚ 13679, με 

α.α προσφοράς συστήματος 64544 - 12/05/2017 14:32:11. μόνο για τις ομάδες Α: 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & Δ: ΧΡΩΜΑΤΑ 

- ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου ΤΚ 57022 ΟΤ 36, 

Σίνδος Θεσσαλονίκη, με α.α. προσφοράς συστήματος 64502 - 12/05/2017 14:37:57. 

- Τ FITTINGS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 

ΧΑΛΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ, Αγάπης 6 Αιγάλεω ΤΚ 12241, με α.α 

προσφοράς συστήματος 63628 - 12/05/2017 11:59:34. 

  

Β)  τη συνέχιση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των 

οικονομικών φορέων : 

 

-      BUILD AND BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ, Ροϊδη 

       4, Μάνδρα ΤΚ 19600, με α.α προσφοράς συστήματος 62335 - 12/05/2017 

       09:37:19 για τις ομάδες Α – ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Γ- ΥΛΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΥ & 

       Δ –       ΧΡΩΜΑΤΑ 

- ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, Ζίτσης 45-47 Ίλιον, ΤΚ 13123, με α/α 

προσφοράς συστήματος 64512 - 11/05/2017 16:18:26 για την ομάδα Β-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  

- ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ Ε.Π.Ε. Λ. Φυλής Αγ. Ιωάννης Θεολόγος Άνω Λιόσια, ΤΚ 13341, 

με α.α. προσφοράς συστήματος 64360 - 11/05/2017 18:42:21, για την ομάδα Β-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

ΥΛΙΚΑ 

- ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Ηπείρου 11 Π. Φάληρο, ΤΚ 17563, με α.α. 

προσφοράς 63712 - 12/05/2017 01:45:52 για τις ομάδες Β-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & Γ-ΥΛΙΚΑ 

ΣΙΔΗΡΟΥ 

- ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, Πύργου 7 Νέος Αριθμός 55 ΤΚ 13679, με 

α.α προσφοράς συστήματος 64544 - 12/05/2017 14:32:11 για τις ομάδες Β-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

ΥΛΙΚΑ & Γ-ΥΛΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΥ 

- ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, Λεωφ. 
Καραμανλή 208, ΤΚ 13678 Αχαρναί, με α.α προσφοράς συστήματος 62857 - 12/05/2017 
14:30:43 για την ομάδα Δ - ΧΡΩΜΑΤΑ.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

  Αποφασίζει  Ομόφωνα 

1. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6,του 

Ν. 3852/2010 

2. Εγκρίνει τα πρακτικά αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού  

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=71684&tradingPartnerId=95828&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=K5tHdJ3toyZVqvYGdRijog..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=24428&tradingPartnerId=36194&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=iVQInL-0bZYPHcPN35pP-A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=35550&tradingPartnerId=51959&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=P4Y2eUpcU8dSPMi8ApkQ7w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=76650&tradingPartnerId=99551&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=153285199&oapc=7&oas=UlK_kfC-_r007A5ebkQoKg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=76650&tradingPartnerId=99551&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=153285199&oapc=7&oas=UlK_kfC-_r007A5ebkQoKg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6107&tradingPartnerId=22681&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=OKuq0RrCdZD7K0wLgoM-TQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6107&tradingPartnerId=22681&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=OKuq0RrCdZD7K0wLgoM-TQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!bUymkh9.t16n8-zrB9vIpw%7D&bid_number=%7B!!2ZfbDMGMy1yl9HefBPGHzQ%7D&_ti=1132680739&oapc=7&oas=RPu5oKHViaVTTFui_8kqng..
mailto:ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ%20ΓΕΩΡΓΙΟΣ%20του%20ΙΩΑΝΝΗ
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!bUymkh9.t16n8-zrB9vIpw%7D&bid_number=%7B!!BEe80K2KeMmfDCGCmHmO4w%7D&_ti=1132680739&oapc=7&oas=13mU5qcsbYLXyL-OPAJZVg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=99796&tradingPartnerId=121541&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=vuDqwDlfLUNtiUo15QxLSA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=22269&tradingPartnerId=33563&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=v6XbCcHdChXAnCmERD5wAg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=24428&tradingPartnerId=36194&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=iVQInL-0bZYPHcPN35pP-A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=51676&tradingPartnerId=71798&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=HPZQc3YDecwFPJY8_6neDg..
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διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου – χρωμάτων και υδραυλικών 

υλικών για τις ανάγκες του Δήμου», ως εξής: 

Α)  Τον αποκλεισμό για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό, των υποψηφίων: 

- ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, 4o χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Τρικάλων, Λάρισα, με α.α. 

προσφοράς συστήματος 64242 - 11/05/2017 16:15:13  

- Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕ, ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Οδός Ι ΤΚ 71500, με α.α προσφοράς 

συστήματος 63840 - 11/05/2017 22:07:12 

- ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, Ζίτσης 45-47 Ίλιον, ΤΚ 13123, με α/α 

προσφοράς συστήματος 64512 - 11/05/2017 16:18:26 μόνο για την ομάδα Δ: ΧΡΩΜΑΤΑ 

- ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Ηπείρου 11 Π. Φάληρο, ΤΚ 17563,  με α.α. 

προσφοράς 63712 - 12/05/2017 01:45:52 μόνο για την ομάδα Α: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

- ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ, Αθηνάς 25 Αθήνα ΤΚ 10554,  με 

α.α προσφοράς συστήματος 63822 - 12/05/2017 14:00:40. 

- Π ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 

Αγ. Διονυσίου 7 Πειραιάς, ΤΚ 18545 με α.α προσφοράς συστήματος 63856 - 11/05/2017 

15:22:53.  

- ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, Πύργου 7 Νέος Αριθμός 55 ΤΚ 13679, με 

α.α προσφοράς συστήματος 64544 - 12/05/2017 14:32:11. μόνο για τις ομάδες Α: 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & Δ: ΧΡΩΜΑΤΑ 

- ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου ΤΚ 57022 ΟΤ 36, 

Σίνδος Θεσσαλονίκη, με α.α. προσφοράς συστήματος 64502 - 12/05/2017 14:37:57. 

- Τ FITTINGS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 

ΧΑΛΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ, Αγάπης 6 Αιγάλεω ΤΚ 12241, με α.α 

προσφοράς συστήματος 63628 - 12/05/2017 11:59:34. 

  

Β)  Τη συνέχιση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των 

οικονομικών φορέων : 

-      BUILD AND BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ, Ροϊδη 

       4, Μάνδρα ΤΚ 19600, με α.α προσφοράς συστήματος 62335 - 12/05/2017 

       09:37:19 για τις ομάδες Α – ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Γ- ΥΛΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΥ & 

       Δ –       ΧΡΩΜΑΤΑ 

- ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, Ζίτσης 45-47 Ίλιον, ΤΚ 13123, με α/α 

προσφοράς συστήματος 64512 - 11/05/2017 16:18:26 για την ομάδα Β-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  

- ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ Ε.Π.Ε. Λ. Φυλής Αγ. Ιωάννης Θεολόγος Άνω Λιόσια, ΤΚ 13341, 

με α.α. προσφοράς συστήματος 64360 - 11/05/2017 18:42:21, για την ομάδα Β-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

ΥΛΙΚΑ 

- ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Ηπείρου 11 Π. Φάληρο, ΤΚ 17563, με α.α. 

προσφοράς 63712 - 12/05/2017 01:45:52 για τις ομάδες Β-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & Γ-ΥΛΙΚΑ 

ΣΙΔΗΡΟΥ 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26360&tradingPartnerId=37998&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=kk7iLS6EZ32oul6T13y8VA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!bUymkh9.t16n8-zrB9vIpw%7D&bid_number=%7B!!Qs0ZJA-2jsKMFHU6tBLovw%7D&_ti=1132680739&oapc=7&oas=GPy0l5qk8hES_jFUp9riRQ..
mailto:Γ.%20ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ%20ΑΕ
mailto:ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ%20ΓΕΩΡΓΙΟΣ%20του%20ΙΩΑΝΝΗ
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!bUymkh9.t16n8-zrB9vIpw%7D&bid_number=%7B!!BEe80K2KeMmfDCGCmHmO4w%7D&_ti=1132680739&oapc=7&oas=13mU5qcsbYLXyL-OPAJZVg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=22269&tradingPartnerId=33563&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=v6XbCcHdChXAnCmERD5wAg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=2091&tradingPartnerId=18530&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=hOdEyqsZdUZJQPADDW32Uw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=71684&tradingPartnerId=95828&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=K5tHdJ3toyZVqvYGdRijog..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=24428&tradingPartnerId=36194&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=iVQInL-0bZYPHcPN35pP-A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=35550&tradingPartnerId=51959&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=P4Y2eUpcU8dSPMi8ApkQ7w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=76650&tradingPartnerId=99551&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=153285199&oapc=7&oas=UlK_kfC-_r007A5ebkQoKg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=76650&tradingPartnerId=99551&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=153285199&oapc=7&oas=UlK_kfC-_r007A5ebkQoKg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6107&tradingPartnerId=22681&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=OKuq0RrCdZD7K0wLgoM-TQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6107&tradingPartnerId=22681&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=OKuq0RrCdZD7K0wLgoM-TQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!bUymkh9.t16n8-zrB9vIpw%7D&bid_number=%7B!!2ZfbDMGMy1yl9HefBPGHzQ%7D&_ti=1132680739&oapc=7&oas=RPu5oKHViaVTTFui_8kqng..
mailto:ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ%20ΓΕΩΡΓΙΟΣ%20του%20ΙΩΑΝΝΗ
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!bUymkh9.t16n8-zrB9vIpw%7D&bid_number=%7B!!BEe80K2KeMmfDCGCmHmO4w%7D&_ti=1132680739&oapc=7&oas=13mU5qcsbYLXyL-OPAJZVg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=99796&tradingPartnerId=121541&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=vuDqwDlfLUNtiUo15QxLSA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=22269&tradingPartnerId=33563&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=v6XbCcHdChXAnCmERD5wAg..
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- ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, Πύργου 7 Νέος Αριθμός 55 ΤΚ 13679, με 

α.α προσφοράς συστήματος 64544 - 12/05/2017 14:32:11 για τις ομάδες Β-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

ΥΛΙΚΑ & Γ-ΥΛΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΥ 

 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, Λεωφ. 

Καραμανλή 208, ΤΚ 13678 Αχαρναί, με α.α προσφοράς συστήματος 62857 - 12/05/2017 

14:30:43 για την ομάδα Δ - ΧΡΩΜΑΤΑ. 

 

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 

                                          Χαραλαμπόπουλος Ι., Γκόγκος Κ., 

                                               Κουμαραδιός Γ., Βέργος Ι., 

                                               Κανελλόπουλος Γ., Γκόνης Χ.         

                                                         

                ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ  

 

 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=24428&tradingPartnerId=36194&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=iVQInL-0bZYPHcPN35pP-A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=51676&tradingPartnerId=71798&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=HPZQc3YDecwFPJY8_6neDg..
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