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  Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 26100/14.06.2017 

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 –251– 

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

2ο 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 ειδών για 

εκδηλώσεις των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 25850/13.06.2017 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

«Σας στέλνουμε το από 7/06/2017 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του  ανοιχτού 

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

8/06/17 πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών,  που 

αφορούν την υπηρεσία «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» καθώς και 

το φάκελο της προμήθειας, και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά  , σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του Ν.3852/2010.» 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
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ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Σήμερα στις 07-06-2017 συνεδρίασε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης 

υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2017 βάσει 

του Ν. 4412/16 και της με αριθμό 039/3417/27-01-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ιλίου (62ΤΖΩΕΒ-ΨΕ1), προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που 

υποβλήθηκαν στον υπ’ αρ. 41554 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της με αρ. πρωτ. 18941/08-05-2017 

διακήρυξης του Δήμου Ιλίου με τίτλο «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει 

τιμής για την προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, 

προϋπολογισμού 87.420,10 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.». Στη συνεδρίαση της 

επιτροπής  που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

 

1. Δήμητρα ΚΟΝΤΕΚΑΚΗ   

2. Δημήτριος ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ 

3. Ευάγγελος ΓΕΡΑΣΗΣ 

 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την με αριθμ. 18941/08-05-2017 διακήρυξη του Δήμου Ιλίου  με 

τίτλο «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια ειδών για 

εκδηλώσεις των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, προϋπολογισμού 87.420,10 € 

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 41554. Η καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ήταν η 31/05/2017 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 41554 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 επισημαίνει 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:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 

καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» 

 
για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, προϋπολογισμού 

87.420,10 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» 

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
Ημερομηνία 

και  ώρα 
προσφοράς 

1 
CLOUDPRINT ΙΚΕ DIGITAL AND DISPLAYS 

PRODUCTS 
30/05/2017 
13:05:13 

2 ΝΑΚΑΣ,,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
30/05/2017 
12:48:19 

3 
ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
30/05/2017 
16:17:15 

4 ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
31/05/2017 
14:52:58 

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
Α/Α 

προσφοράς 
συστήματος 

1 
CLOUDPRINT ΙΚΕ DIGITAL AND DISPLAYS 

PRODUCTS 
66053 

2 ΝΑΚΑΣ,,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 66145 

3 
ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
66178 

4 ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 66401 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=112795&tradingPartnerId=139518&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=9jb_3vlNCq8O9axVBRRKOQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=112795&tradingPartnerId=139518&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=9jb_3vlNCq8O9axVBRRKOQ..
ΑΔΑ: 67ΠΤΩΕΒ-ΔΝ1



 4 

   Στο Ίλιον την 8η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη στο Δημαρχείο Ιλίου, το 

οποίο βρίσκεται επί της οδού Κάλχου 48-50, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης 

υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2017 βάσει 

του Ν. 4412/16 και της με αριθμό 039/3417/27-01-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ιλίου (62ΤΖΩΕΒ-ΨΕ1), αποτελούμενη από τους: 

 Τακτικά μέλη 

1. Δήμητρα ΚΟΝΤΕΚΑΚΗ   

2. Δημήτριος ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ 

3. Ευάγγελος ΓΕΡΑΣΗΣ 

 

Αναπληρωματικά μέλη   

1. Καλλιόπη ΔΙΑΜΑΝΤΗ 

2. Ευαγγελία ΝΙΝΟΥ 

3. Πολυζώης ΧΡΗΣΤΟΥ 

 

Παρόντα μέλη της οποίας ήταν τα κάτωθι: 

1. Δήμητρα ΚΟΝΤΕΚΑΚΗ  

2. Δημήτριος ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ 

3. Ευάγγελος ΓΕΡΑΣΗΣ 

 
και έχοντας υπόψη της: 

 

1) την με κωδικό Π47/2017 μελέτη (17REQ006008737) που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, 

2) την υπ’ αριθμ. 140/17540/28.04.2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Ιλίου (ΑΔΑ: 68ΩΝΩΕΒ-Η00) η οποία αφορά την έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια 

ειδών για εκδηλώσεις των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, προϋπολογισμού 87.420,10 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» 

3) την υπ’ αριθμ. 182/17507/28.04.2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ιλίου (ΑΔΑ: 7ΔΨ8ΩΕΒ-986), με την οποία εγκρίθηκαν η διάθεση πίστωσης της 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης, οι τεχνικές προδιαγραφές και καταρτίστηκαν οι όροι της 

διακήρυξης για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, 

προϋπολογισμού 87.420,10 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» 

4) την υπ’ αρ. 18941/08-05-2017 Διακήρυξη (17PRΟC006148767) του κ. Δημάρχου, 

περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (AΔΑ: 6ΤΚΘΩΕΒ-08Π) καθώς και στην 

επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr 

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

 

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

6) το από 07-06-2017 Πρακτικό Αποσφράγισης Ηλεκτρονικών Προσφορών, 

 
συνήλθε για την εξέταση των προσφορών των ενδιαφερομένων, ως κατωτέρω: 

 
 

http://www.ilion.gr/
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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: 

 

 
 

Κατόπιν η Επιτροπή εξέτασε τα δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικές προσφορές  των 
υποψηφίων οικονομικών φορέων και κατέγραψε τα εξής: 

 
 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
 

1. CLOUDPRINT ΙΚΕ DIGITAL AND DISPLAYS PRODUCTS 
 

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής Άρθρο διακήρυξης 

Τ.Ε.Υ.Δ. Κατατέθηκε 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  Κατατέθηκε 

 
2. ΝΑΚΑΣ,,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
 

Δικαιολογητικά συμμετοχής  Άρθρο διακήρυξης 

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
Ημερομηνία 

και  ώρα 
προσφοράς 

1 
CLOUDPRINT ΙΚΕ DIGITAL AND DISPLAYS 

PRODUCTS 
30/05/2017 
13:05:13 

2 ΝΑΚΑΣ,,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
30/05/2017 
12:48:19 

3 
ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
30/05/2017 
16:17:15 

4 ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
31/05/2017 
14:52:58 

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
Ηλεκτρονική 

Υποβολή 
Πρωτόκολλο 

1 
CLOUDPRINT ΙΚΕ DIGITAL AND DISPLAYS 

PRODUCTS 

 
30/05/2017 

 

 
31/05/2017 

2 ΝΑΚΑΣ,,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
 

30/05/2017 
 

 
01/06/2017 

3 
ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
30/05/2017 

 
 

 
01/06/2017 

4 ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 31/05/2017 
 

01/06/2017 
 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=112795&tradingPartnerId=139518&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=9jb_3vlNCq8O9axVBRRKOQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=112795&tradingPartnerId=139518&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=9jb_3vlNCq8O9axVBRRKOQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=112795&tradingPartnerId=139518&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=9jb_3vlNCq8O9axVBRRKOQ..
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Τ.Ε.Υ.Δ. Κατατέθηκε 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  Κατατέθηκε 

 
3. ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

 Δικαιολογητικά συμμετοχής Άρθρο διακήρυξης 

Τ.Ε.Υ.Δ. Κατατέθηκε 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  Κατατέθηκε 

 
4. ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
 

Δικαιολογητικά συμμετοχής Άρθρο διακήρυξης 

Τ.Ε.Υ.Δ. Κατατέθηκε 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  Κατατέθηκε 

 
Οι παραπάνω φάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής ευρέθησαν πλήρεις και η Επιτροπή 
προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών φακέλων των παραπάνω οικονομικών φορέων και 
κατέγραψε τα εξής: 
 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 
1. CLOUDPRINT ΙΚΕ DIGITAL AND DISPLAYS PRODUCTS (συμμετέχει για την 3η Ομάδα) 

 
Η Τεχνική προσφορά της ανωτέρω εταιρείας κρίνεται αποδεκτή  

  
2. ΝΑΚΑΣ,,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (συμμετέχει για την 3η Ομάδα) 
 

Η Τεχνική προσφορά της ανωτέρω εταιρείας κρίνεται αποδεκτή  
 

3. ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (συμμετέχει για την 1η 
Ομάδα) 
 

Η Τεχνική προσφορά της ανωτέρω εταιρείας κρίνεται αποδεκτή  
 

4. ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (συμμετέχει για την 1η Ομάδα) 
 
Η Τεχνική προσφορά της ανωτέρω εταιρείας κρίνεται αποδεκτή  
 

                 Κατόπιν όλων των παραπάνω η Επιτροπή προτείνει: 
 
Τη συνέχιση της διαδικασίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με το άνοιγμα των οικονομικών 

προσφορών των υποψηφίων οικονομικών φορέων:  

 

1. CLOUDPRINT ΙΚΕ DIGITAL AND DISPLAYS PRODUCTS 
 

2. ΝΑΚΑΣ,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

3. ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 

4. ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  » 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=112795&tradingPartnerId=139518&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=9jb_3vlNCq8O9axVBRRKOQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=112795&tradingPartnerId=139518&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=9jb_3vlNCq8O9axVBRRKOQ..
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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 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» και 

συγκεκριμένα τη συνέχιση της διαδικασίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με το άνοιγμα των 

οικονομικών προσφορών των υποψηφίων οικονομικών φορέων:  

 

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  

 CLOUDPRINT ΙΚΕ DIGITAL AND DISPLAYS PRODUCTS 
 

 ΝΑΚΑΣ,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 

 ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  » 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=112795&tradingPartnerId=139518&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=9jb_3vlNCq8O9axVBRRKOQ..
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