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  Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 32724/21.07.2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                            32η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 20.07.2017 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ» 

σήμερα την 20η  Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.15 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 

31458/13.07.2017 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 13.07.2017. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                        Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

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

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

3. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ               «     « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                          «      « 

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.               «     « 

6. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.     Αν. Μέλος της Ο.Ε 

    ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

2. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                         «     « 

3. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                       «    « 

  ΑΠΟΦΑΣΗ –317– 

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

5ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6, που αφορά την λήψη απόφασης για 

την έγκριση πρακτικού για την «Προμήθεια, εκτύπωση και βιβλιοδέτηση διαφόρων εντύπων και 

εγγράφων του Δήμου Ιλίου». 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής, το υπ’ αριθμ. 32137/18.07.2017 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας  του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

 «Σας στέλνουμε το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού για την 

«προμήθεια, εκτύπωση και βιβλιοδέτηση διαφόρων εντύπων και εγγράφων του Δήμου 

Ιλίου» καθώς και το σχετικό φάκελο, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4412/2016, που έχει ως 

κατωτέρω: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» 
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για την «Προμήθεια, εκτύπωση και βιβλιοδέτηση διαφόρων εντύπων και εγγράφων του 

Δήμου Ιλίου», προϋπολογισμού 62.936,08 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

  

 Στο Ίλιον την 12η Ιουλίου 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. Ευαγγελία ΝΙΝΟΥ 

 

και έχοντας υπόψη της: 

 

1. Την με κωδικό Π108/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ίλιου 

(17REQ001529272),  

2. την υπ’ αριθμ. 269/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Σ0ΣΩΕΒ-ΗΛ9) για την έγκριση 

της διάθεσης της πίστωσης, των τεχνικών προδιαγραφών και την κατάρτιση των όρων διακήρυξης 

για την «Προμήθεια, εκτύπωση και βιβλιοδέτηση διαφόρων εντύπων και εγγράφων του Δήμου 

Ιλίου»,  

3. την υπ’ αρ. 28592/28-06-2017 Διακήρυξη (17PRΟC001602269) του κ. Δημάρχου, περίληψη 

της οποίας δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (AΔΑ: 7Ζ84ΩΕΒ-ΗΓ2) καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του 

Δήμου Ιλίου www.ilion.gr, 

 

συνήλθε για την διενέργεια της ανωτέρω Δημοπρασίας.  

 

Η Επιτροπή δημοσία συνεδριάζουσα δέχεται τις προσφορές των ενδιαφερομένων σε όλη τη διάρκεια 

της αναφερομένης στην διακήρυξη ώρας κατά σειρά προσελεύσεως, ως κάτωθι: 

 
Πρώτος παραδίδεται, μέσω πρωτοκόλλου, στην Επιτροπή φάκελος σφραγισμένος ο οποίος στο 
εξωτερικό μέρος αυτού φέρει την εταιρική επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση: 
 

1. «CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS MON. IKE», Ελευθερίου Βενιζέλου 63, 
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, τ.κ. 14122, ο οποίος είχε λάβει τον αρ. πρωτ. 30318/07-07-2017 

 

http://www.ilion.gr/
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Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται με τον αριθμό ένα (1) και μονογράφεται από όλα τα μέλη της 

Επιτροπής. 

 
Δεύτερος παραδίδεται στην Επιτροπή φάκελος σφραγισμένος, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος αυτού 

φέρει την εταιρική επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση: 

2. «ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟ – ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ Ο.Ε.», Διδότου 34, ΑΘΗΝΑ, τ.κ. 10680 

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται με τον αριθμό δύο (2) και μονογράφεται από όλα τα μέλη της 

Επιτροπής. 

 

Τρίτος παραδίδεται στην Επιτροπή φάκελος σφραγισμένος, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος αυτού, 
φέρει την εταιρική επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση: 

3. «διαγραμμα αβετε – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Στουρνάρη 51, Αθήνα, τ.κ. 106 82 

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται με τον αριθμό τρία (3) και μονογράφεται από όλα τα μέλη της 
Επιτροπής. 

 

Τέταρτος παραδίδεται στην Επιτροπή φάκελος σφραγισμένος, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος αυτού, 
φέρει την εταιρική επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση: 

4. «ΑΦΟΙ Δ. & Π. ΜΠΑΜΠΑΗ Ο.Ε. - ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟ», Σόλωνος 102, ΑΘΗΝΑ, τ.κ. 10680 

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται με τον αριθμό τέσσερα (4) και μονογράφεται από όλα τα μέλη της 

Επιτροπής. 

 

Πέμπτος παραδίδεται στην Επιτροπή φάκελος σφραγισμένος, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος αυτού, 

φέρει την εταιρική επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση: 

5. «ΚΑΣΚΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ – ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», Πάριδος 15, ΙΛΙΟΝ, τ.κ. 131 22 

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται με τον αριθμό πέντε (5) και μονογράφεται από όλα τα μέλη της 

Επιτροπής. 

 

Αφού τελείωσε η ώρα που ορίζεται στην Διακήρυξη και μη συνεχιζόμενης κατά αδιάκοπο σειρά της 

παραδόσεως των προσφορών, κηρύσσεται η λήξη παράδοσης των προσφορών και απαγορεύεται για 

οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή των προσφορών μεταγενέστερα με ποινή ακυρότητας του 

διαγωνισμού, ενώ επίσης κηρύσσεται η έναρξη της δημόσιας αποσφράγισης των παραδοθέντων 

φακέλων κατά σειρά παραδόσεως και του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, ο οποίος έχει ως 

εξής: 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Πρώτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (1) φάκελος της προσφοράς της εταιρείας: «CLOUDPRINT 
DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS MON. IKE» 
 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 4Α  Κατατέθηκε 

Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 4Β Κατατέθηκε 

 

Η εν λόγω εταιρεία συμμετέχει για την 1η ΟΜΑΔΑ (Αιτήσεις, μπλοκ, έντυπα, αυτοκόλλητα, φάκελοι), 

για την 2η ΟΜΑΔΑ (Αφίσες, έντυπα, προσκλήσεις) και για την 3η ΟΜΑΔΑ (Βιβλιοδεσίες εγγράφων των 

υπηρεσιών του Δήμου). 

 

Δεύτερος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (2) φάκελος της προσφοράς της εταιρείας: 

«ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟ – ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ Ο.Ε.» 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 4Α Κατατέθηκε  

Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 4Β Κατατέθηκε 

 

Η εν λόγω εταιρεία συμμετέχει μόνο για την 3η ΟΜΑΔΑ (Βιβλιοδεσίες εγγράφων των υπηρεσιών του 

Δήμου).  

 

Τρίτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (3) φάκελος της προσφοράς της εταιρείας: «διαγραμμα αβετε 

– ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 4Α Κατατέθηκε 

Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 4Β Κατατέθηκε  

 

Η εν λόγω εταιρεία συμμετέχει για την 1η ΟΜΑΔΑ (Αιτήσεις, μπλοκ, έντυπα, αυτοκόλλητα, φάκελοι), 

για την 2η ΟΜΑΔΑ (Αφίσες, έντυπα, προσκλήσεις) και για την 3η ΟΜΑΔΑ (Βιβλιοδεσίες εγγράφων των 

υπηρεσιών του Δήμου). 

 

Τέταρτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (4) φάκελος της προσφοράς της εταιρείας:  

«ΑΦΟΙ Δ. & Π. ΜΠΑΜΠΑΗ Ο.Ε. - ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟ» 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 4Α Κατατέθηκε 

Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 4Β Κατατέθηκε  
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Η εν λόγω εταιρεία συμμετέχει μόνο για την 3η ΟΜΑΔΑ (Βιβλιοδεσίες εγγράφων των υπηρεσιών του 

Δήμου). 

 

Πέμπτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (5) φάκελος της προσφοράς της εταιρείας: 

«ΚΑΣΚΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ – ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 4Α Κατατέθηκε 

Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 4Β Κατατέθηκε  

 

Η εν λόγω εταιρεία συμμετέχει για την 1η ΟΜΑΔΑ (Αιτήσεις, μπλοκ, έντυπα, αυτοκόλλητα, φάκελοι) 

και για την 2η ΟΜΑΔΑ (Αφίσες, έντυπα, προσκλήσεις). 

Μετά την καταγραφή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής η Επιτροπή 
παρατήρησε τα εξής: 

 Η εταιρεία «ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟ – ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ Ο.Ε.» δεν κατέθεσε την προσφορά της σε δύο 
αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, ως ρητά ορίζεται στο Άρθρο 3 της Διακήρυξης σελ. 10, 
αλλά μόνο σε ένα αντίτυπο – πρωτότυπο.  

Κατόπιν των ανωτέρω ο φάκελος δικαιολογητικών της εταιρείας «ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟ – ΑΦΟΙ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ Ο.Ε.» κρίνεται ελλιπής και ως εκ τούτου η προσφορά της δεν γίνεται αποδεκτή.  

 

 Η εταιρεία «ΚΑΣΚΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ – ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», δεν κατέθεσε και αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986, αλλά μόνο το 
πρωτότυπο, ενώ στη θέση του αντιγράφου υπήρχε μια Υπεύθυνη Δήλωση κενή – μη συμπληρωμένη.  
Κατόπιν των ανωτέρω ο φάκελος δικαιολογητικών της εταιρείας «ΚΑΣΚΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ. 
ΙΩΑΝΝΗΣ – ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» κρίνεται ελλιπής και ως εκ 
τούτου η προσφορά της δεν γίνεται αποδεκτή.  

 

 Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υπολοίπων συμμετεχόντων ήταν πλήρη. 

 

Κατόπιν της καταγραφής και του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής η Επιτροπή προχώρησε 

στην αποσφράγιση των παραδοθέντων τεχνικών φακέλων όλων των εταιρειών -  πλην των εταιρειών 

που οι προσφορές τους δεν έγιναν αποδεκτές - κατά σειρά παραδόσεως και του ελέγχου αυτών ως 

εξής: 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Πρώτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (1) φάκελος της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας με 
επωνυμία: «CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS MON. IKE» 
 
Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε ο τεχνικός φάκελος της εν λόγω εταιρείας κρίνεται πλήρης για 

όλες τις ΟΜΑΔΕΣ που συμμετέχει, ήτοι 1η ΟΜΑΔΑ (Αιτήσεις, μπλοκ, έντυπα, αυτοκόλλητα, φάκελοι), 

2η ΟΜΑΔΑ (Αφίσες, έντυπα, προσκλήσεις) και 3η ΟΜΑΔΑ (Βιβλιοδεσίες εγγράφων των υπηρεσιών του 

Δήμου). 
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Δεύτερος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (3) φάκελος της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας με 

επωνυμία: «διαγραμμα αβετε – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε ο τεχνικός φάκελος της εν λόγω εταιρείας κρίνεται πλήρης για 

όλες τις ΟΜΑΔΕΣ που συμμετέχει, ήτοι 1η ΟΜΑΔΑ (Αιτήσεις, μπλοκ, έντυπα, αυτοκόλλητα, φάκελοι), 

2η ΟΜΑΔΑ (Αφίσες, έντυπα, προσκλήσεις) και 3η ΟΜΑΔΑ (Βιβλιοδεσίες εγγράφων των υπηρεσιών του 

Δήμου). 

 

 

 

Τρίτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (4) φάκελος της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας με 

επωνυμία: «ΑΦΟΙ Δ. & Π. ΜΠΑΜΠΑΗ Ο.Ε. - ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟ» 

Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε ο τεχνικός φάκελος της εν λόγω εταιρείας κρίνεται πλήρης για 

την ΟΜΑΔΑ που συμμετέχει, ήτοι 3η ΟΜΑΔΑ (Βιβλιοδεσίες εγγράφων των υπηρεσιών του Δήμου). 

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή προτείνει: 

 

 

α) Τη συνέχιση της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού με το άνοιγμα των οικονομικών 
προσφορών των υποψηφίων οικονομικών φορέων:  
 

 «CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS MON. IKE», για τις ΟΜΑΔΕΣ 1, 2 & 3 
 
 «διαγραμμα αβετε – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για τις ΟΜΑΔΕΣ 1,2 & 3 

 «ΑΦΟΙ Δ. & Π. ΜΠΑΜΠΑΗ Ο.Ε. - ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟ», για την 3η ΟΜΑΔΑ  

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 το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού για την  

«Προμήθεια, εκτύπωση και βιβλιοδέτηση διαφόρων εντύπων και εγγράφων του Δήμου Ιλίου», 

και τη συνέχιση της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού με το άνοιγμα των οικονομικών 

προσφορών των υποψηφίων οικονομικών φορέων της παραπάνω προμήθειας: 
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 CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS MON. IKE», για τις ΟΜΑΔΕΣ 1, 2 

& 3 

 «διαγραμμα αβετε – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για τις ΟΜΑΔΕΣ 1,2 & 3 και  

 «ΑΦΟΙ Δ. & Π. ΜΠΑΜΠΑΗ Ο.Ε. - ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟ», για την 3η ΟΜΑΔΑ  

 

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., Γαλούνης Δ.   

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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