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                                                7
Η

 Συνεδρίαση /01-04-2019 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 33/2019 

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση Πρακτικού διαγωνισµού διενέργειας του Ανοιχτού, ∆ιεθνή, 

Ηλεκτρονικού, ∆ιαγωνισµού Προµήθειας για την Ενεργειακή Αναβάθµιση του 

Οδοφωτισµού του ∆ήµου Καισαριανής.   

 

Πρακτικό της µε αριθµό 7ης/2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  

Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 1
η
  του µηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥέτους 2019 ηµέρα 

∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα. 11.00π.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής,  

συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την 

µε  αριθµό πρωτ. 3966 /28-03-2019  έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου  η οποία 

επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα µε τις διατάξεις  των άρθρων 67 παρ. 

4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 
 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-

Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 

Ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  
Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος   

1.Πολυχρονάκης Συµεών  

2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

4.Περρής Ιωάννης 

5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

6.Καµπάκας Αντώνιος 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 

Σ.Φιλοπούλου. 

Ο Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το 1
ο
  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  θέτει υπόψη 

των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αρ. πρωτ. 3843 /27-03-2019 εισήγηση  

της κ. Σκαροπούλου Ευαγγελίας Προϊσταµένη του Τµήµατος Λογιστηρίου του ∆ήµου  

η οποία έχει ως εξής.  

 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Καισαριανή   27-3-2019 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ    Αριθ. Πρωτ.   3843 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

Τηλ. 213.2010756 

 

 

 

 

   

                                                        ΠΡΟΣ 

                                               ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

 

 

 

Σας διαβιβάζουµε το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας δ/σµού για την «Ενεργειακή 

αναβάθµιση του οδοφωτισµού του ∆ήµου Καισαριανής» προς έγκριση του. 

   

 

 

 

 

 

 

  Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  

          ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

    

 

 

                                                                               Ε. ΣΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 
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Πρακτικό διαγωνισμού διενέργειας του Ανοιχτού, Διεθνή, Ηλεκτρονικού, 

Διαγωνισμού Προμήθειας για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού του 

Δήμου Καισαριανής.   

 

                          ΦΑΣΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 

Στην Καισαριανή στις 11 Φεβρουαρίου 2019 ηµέρα  ∆ευτέρα και ώρα 10:15:48. στο 

∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Καισαριανής συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή 

διενέργειας του Ανοιχτού, ∆ιεθνή, Ηλεκτρονικού, ∆ιαγωνισµού Προµήθειας για την 

Ενεργειακή Αναβάθµιση του Οδοφωτισµού του ∆ήµου Καισαριανής για την 

αξιολόγηση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, µε συστηµικό 

αριθµό 69123 και ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών την  02/01/2019-

08:00:00 και καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής  προσφορών  την 05/02/2019-

15:00:00. Η Ηµεροµηνία αποσφράγισης τεχνικών προσφορών  είναι η 11
η
/02/2019 

και ώρα 10:15:48. Η επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού σύµφωνα µε την αριθµό 

193/2018 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής για τον ορισµό της επιτροπής 

διενέργειας και αξιολόγησης ανοιχτού, διεθνή, ηλεκτρονικού διαγωνισµού 

προµήθειας για την «Ενεργειακή αναβάθµιση οδοφωτισµού του ∆ήµου 

Καισαριανής», αποτελείται  από υπαλλήλους του ∆ήµου Καισαριανής : 

 

Ευαγγέλου Γρηγόρη   Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ  (Τακτικό µέλος) 

 

Γουναρόπουλος Βασίλη   Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ (Τακτικό µέλος) 

 

Σώκιαλης  Κωνσταντίνος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ (Αναπληρωµατικό µέλος) 

 

και σύµφωνα µε : 

 

Tην υπ’ αριθµό 13383/2018  ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Καισαριανής.  
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Η επιτροπή αποσφράγισε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό και διαπίστωσε ότι 

υπεβλήθησαν (8) οκτώ προσφορές από τους εξής διαγωνιζόµενους. 

 

∆ιαγωνιζόµενοι  - Υποβληθείσες Προσφορές 
 

 

α/α Προµηθευτής Αρµόδιος 
Συστηµικός  αριθµός 

Προσφοράς 

1 
SIRECLED ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED 
Μεταξά, Αικατερίνη 126916 

2 
SERVICE ONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΚΑΙ ΤΗΛ 
ΛΕΚΚΟΥ, ΕΛΕΝΗ 126954 

3 ΜΥΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΟΥΡΑΛΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 127297 

4 
ΤΡΙΟ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΛΑΜΠΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 127477 

5 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΚΥΡΙΤΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 126843 

6 ΕΥΡΥΘΜΟΣ ∆ ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 125440 

7 
PPD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 124996 

8 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ζουµπουλάκης, Ευστάθιος 126209 

 

 

 

1
o
 Στάδιο ελέγχου  Εµπρόθεσµα έντυπα 

δικαιολογητικά. 
 

 

Από τους 8 (οκτώ) διαγωνιζόµενους, (3) τρείς   κατέθεσαν  εµπρόθεσµα    εντός  (3) 

τριών ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς τους τα  δικαιολογητικά 

σε έντυπη µορφή  σύµφωνα νε το άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης  αριθµό 

πρωτοκόλλου 13383/2018  και τον ν. 4412/2014 και τις τροποποιήσεις αυτού. 

 

α/α Υποψήφιος Ανάδοχος 
Αριθµός πρωτοκόλλου 

∆ήµου Καισαριανής 
Συστηµικός  αριθµός 

Προσφοράς 

1 
SIRECLED ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED 
χ 126916 

2 
SERVICE ONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΚΑΙ ΤΗΛ 
χ 126954 

3 ΜΥΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ χ 127297 

4 
ΤΡΙΟ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
χ 127477 

5 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 1709/2019 126843 

6 ΕΥΡΥΘΜΟΣ ∆ ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 1684/2019 125440 

7 
PPD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
χ 124996 

8 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1773/2019 126209 



 

Συγκεκριµένα απαιτείται : 
 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους µέσω του Συστήµατος, όπως 

περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν 

ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριµένη 

προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών, 

χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονοµικό 

φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

 Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών 
προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε 
σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε 
πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική 

επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν 

επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). ∆εν 

προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα 

τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 

αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά την 

διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη µορφή και σε εύλογη προθεσµία όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά 

και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

 

 

2
o
 Στάδιο ελέγχου  Ηλεκτρονικών Αρχείων  και 

Ψηφιακών Υπογραφών   
 

 

α ) Κατά τον έλεγχο  της προσφοράς της εταιρείας  : 

 

α/α Υποψήφιος Ανάδοχος 
Αριθµός πρωτοκόλλου 

∆ήµου Καισαριανής 
Συστηµικός  αριθµός 

Προσφοράς 

1 
SIRECLED ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΩΝ LED 

χ 126916 

 

Η προαναφερόµενη εταιρεία  δεν κατέθεσε πλήρες  φάκελο συµµετοχής στον 

διαγωνισµό σύµφωνα µε τους όρους της και τα άρθρα της διακήρυξης.  

 

 

β ) Κατά έλεγχο της προσφοράς της εταιρείας  : 

 

α/α Υποψήφιος Ανάδοχος 
Αριθµός πρωτοκόλλου 

∆ήµου Καισαριανής 
Συστηµικός  αριθµός 

Προσφοράς 

2 
SERVICE ONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΚΑΙ ΤΗΛ 
χ 126954 

 

Η προαναφερόµενη εταιρεία  δεν κατέθεσε πλήρες  φάκελο συµµετοχής στον 

διαγωνισµό σύµφωνα µε τους όρους της και τα άρθρα της διακήρυξης.  

 

 

 



γ ) Κατά έλεγχο της προσφοράς της εταιρείας  : 

 

α/α Υποψήφιος Ανάδοχος 
Αριθµός πρωτοκόλλου 

∆ήµου Καισαριανής 
Συστηµικός  αριθµός 

Προσφοράς 

3 ΜΥΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ χ 127297 

 

 

Η προαναφερόµενη εταιρεία  δεν κατέθεσε πλήρες  φάκελο συµµετοχής στον 

διαγωνισµό σύµφωνα µε τους όρους της και τα άρθρα της διακήρυξης.  

 

 

 

δ ) Κατά έλεγχο της προσφοράς της εταιρείας  : 

 

α/α Υποψήφιος Ανάδοχος 
Αριθµός πρωτοκόλλου 

∆ήµου Καισαριανής 
Συστηµικός  αριθµός 

Προσφοράς 

4 
ΤΡΙΟ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
χ 127477 

 

Η προαναφερόµενη εταιρεία  δεν κατέθεσε πλήρες  φάκελο συµµετοχής στον 

διαγωνισµό σύµφωνα µε τους όρους της και τα άρθρα της διακήρυξης.  

 

 

 

ε ) Κατά έλεγχο της προσφοράς της εταιρείας  : 

 

α/α Υποψήφιος Ανάδοχος 
Αριθµός πρωτοκόλλου 

∆ήµου Καισαριανής 
Συστηµικός  αριθµός 

Προσφοράς 

5 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 1709/2019 126843 

 

Η προαναφερόµενη εταιρεία  κατέθεσε  ψηφιακά υπογεγραµµένο  Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ)  , έντυπο τεχνικής προσφοράς  ψηφιακά 

υπογεγραµµένο και φωτοτεχνικό µοντέλο  ψηφιακά υπογεγραµµένο. 

 

 

 

στ ) Κατά έλεγχο της προσφοράς της εταιρείας  : 

 

α/α Υποψήφιος Ανάδοχος 
Αριθµός πρωτοκόλλου 

∆ήµου Καισαριανής 
Συστηµικός  αριθµός 

Προσφοράς 

6 ΕΥΡΥΘΜΟΣ ∆ ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 1684/2019 125440 

 

 

Η προαναφερόµενη εταιρεία  κατέθεσε  ψηφιακά υπογεγραµµένο  Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ)  , έντυπο τεχνικής προσφοράς  ψηφιακά 

υπογεγραµµένο και φωτοτεχνικό µοντέλο  ψηφιακά υπογεγραµµένο . 

 

 

 

η ) Κατά έλεγχο της προσφοράς της εταιρείας  : 



 

α/α Υποψήφιος Ανάδοχος 
Αριθµός πρωτοκόλλου 

∆ήµου Καισαριανής 
Συστηµικός  αριθµός 

Προσφοράς 

7 
PPD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
χ 124996 

 

Η προαναφερόµενη εταιρεία  δεν κατέθεσε πλήρες  φάκελο συµµετοχής στον 

διαγωνισµό σύµφωνα µε τους όρους της και τα άρθρα της διακήρυξης.  

 

 

 

 

 

 

θ) Κατά έλεγχο της προσφοράς της εταιρείας: 

 

α/α Υποψήφιος Ανάδοχος 
Αριθµός πρωτοκόλλου 

∆ήµου Καισαριανής 
Συστηµικός  αριθµός 

Προσφοράς 

8 
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ή  ΑΤΤΙΚΗ ΙΙ  
1773/2019 126209 

 

Η προαναφερόµενη εταιρεία  κατέθεσε  ψηφιακά υπογεγραµµένο  Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ)  , έντυπο τεχνικής προσφοράς  ψηφιακά 

υπογεγραµµένο και φωτοτεχνικό µοντέλο  ψηφιακά υπογεγραµµένο . 

 

 

 

 

3
o
 Στάδιο ελέγχου  Εγκυρότητα  εγγυητικών 

επιστολών συµµετοχής. 
 

 

α/α Υποψήφιος Ανάδοχος 
Αριθµός πρωτοκόλλου 

∆ήµου Καισαριανής 

Εγγυητική 
επιστολή 

συµµετοχής  
25.857,37 € 

1 
SIRECLED ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΩΝ LED 

χ - 

2 

SERVICE ONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΚΑΙ ΤΗΛ 

χ - 

3 ΜΥΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ χ - 

4 
ΤΡΙΟ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

χ - 

5 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 1709/2019 ΝΑΙ    √ 

6 ΕΥΡΥΘΜΟΣ ∆ ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 1684/2019 ΝΑΙ   √ 

7 
PPD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
χ - 



8 
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
1773/2019 ΝΑΙ  √ 

 

 

Συγκεκριµένα  

 

1) Η εταιρεία SIRECLED ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΩΜΑΤΩΝ LED  δεν κατέθεσε εγγυητική επιστολή. 

 

2) Η εταιρεία SERVICE ONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΚΑΙ ΤΗΛ  δεν κατέθεσε 

εγγυητική επιστολή 

 

3) Η εταιρεία ΜΥΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  δεν κατέθεσε εγγυητική επιστολή. 

 

4) Η εταιρεία ΤΡΙΟ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

δεν κατέθεσε εγγυητική επιστολή. 

 

5) Η εταιρεία  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ προσκόµισε  τρεις εγγυητικές 

επιστολές  από κοινού µε την εταιρεία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ‘ ΕΡΓΟΝ ’ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΉ  και την Εταιρεία ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

α) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ΤΜΕ∆Ε  αξίας 9.568,00  € µε αριθµό 

1745461   η οποία ελέγχτηκε µε 32639-14/02/2019  βεβαίωση εγκυρότητας  

εγγυητικής επιστολής του ΤΜΕ∆Ε. 

β) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ΤΜΕ∆Ε  αξίας 9.567,10  € µε αριθµό 

1745445  η οποία ελέγχτηκε µε 32636-14/02/2019 βεβαίωση εγκυρότητας  

εγγυητικής επιστολής του ΤΜΕ∆Ε. 

γ) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ΤΜΕ∆Ε  αξίας 6.722,90 € µε αριθµό 

1745446  η οποία ελέγχτηκε µε 32638-14/02/2019 βεβαίωση εγκυρότητας  

εγγυητικής επιστολής του ΤΜΕ∆Ε. 

Εγγυητικές επιστολές συνολικής αξίας  25.858,00 € 

 

6) Η εταιρεία  ΕΥΡΥΘΜΟΣ ∆. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  προσκόµισε  µία  εγγυητική 

επιστολή 

α) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ΤΜΕ∆Ε  αξίας 25.857,37  € µε αριθµό 

1745455   η οποία ελέγχτηκε µε 32640-14/02/2019  βεβαίωση εγκυρότητας  

εγγυητικής επιστολής του ΤΜΕ∆Ε. 
 

7)   Η εταιρεία PPD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  δεν κατέθεσε εγγυητική επιστολή. 

 

8) Η εταιρεία  ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ή  ΑΤΤΙΚΗ ΙΙ  

προσκόµισε  δύο  ηλεκτρονικές  εγγυητικές επιστολές συµµετοχής  ΤΜΕ∆Ε 

από κοινού µε την εταιρεία Τ ΚΑΙ Τ ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΈΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε 



α) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ΤΜΕ∆Ε  αξίας 12.928,69  € µε αριθµό e- 

40156 /01/02/2019  η οποία ελέγχτηκε µε 33709-4/03/2019  βεβαίωση 

εγκυρότητας  εγγυητικής επιστολής του ΤΜΕ∆Ε.e-ggy 

β) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ΤΜΕ∆Ε  αξίας 12.928,69  € µε αριθµό e- 

40229 /01/02/2019  η οποία ελέγχτηκε µε 33708-4/03/2019  βεβαίωση 

εγκυρότητας  εγγυητικής επιστολής του ΤΜΕ∆Ε.e-ggy 

Εγγυητικές επιστολές συνολικής αξίας  25.857,38 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α Φάση Αποκλεισµού    
 

 

Από τη συνέχεια του διαγωνισµού  αποκλείονται  οι Εταιρείες : 

 

α/α Υποψήφιος Ανάδοχος AITIA ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
Συστηµικός  αριθµός 

Προσφοράς 

1 
SIRECLED ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ∆ΙΟ 1 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ∆ΙΟ 2 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ∆ΙΟ 3 

126916 

2 
SERVICE ONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΚΑΙ ΤΗΛ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ∆ΙΟ 1 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ∆ΙΟ 2  
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ∆ΙΟ 3 

126954 

3 ΜΥΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ∆ΙΟ 1 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ∆ΙΟ 2 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ∆ΙΟ 3 

127297 

4 
ΤΡΙΟ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ∆ΙΟ 1 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ∆ΙΟ 2 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ∆ΙΟ 3 

127477 

7 
PPD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ∆ΙΟ 1 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ∆ΙΟ 2 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ∆ΙΟ 3 

124996 

 

 

Συγκριµένα  : 

 

 

α) Η εταιρεία  SIRECLED ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED µε συστηµικό αριθµό προσφοράς 126916. 



 

1) ∆εν προσκόµισε εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή 

των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον 

οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο 

φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να 

προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014.  

2)  ∆εν κατέθεσε  ψηφιακά υπογεγραµµένο  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας 

(ΕΕΕΠ). 

3) ∆εν κατέθεσε έγκυρη εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 

4) ∆εν κατέθεσε την εγγύηση των προµηθευόµενων αγαθών. 

5) ) ∆εν κατέθεσε εγγύηση καλής λειτουργίας του άρθρου 4.1.3. 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- 

Τεχνική Προσφορά» της παρούσης διακήρυξης 

 
Για τους προαναφερόµενους λόγους  η  εταιρεία  SIRECLED ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED αποκλείεται από την συνέχεια του διαγωνισµού. 
 

 

 

β) Η εταιρεία  SERVICE ONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΚΑΙ ΤΗΛ µε 

συστηµικό αριθµό προσφοράς 126954. 

 

1) ∆εν προσκόµισε εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή 

των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον 

οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο 

φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να 

προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014. 

2)  ∆εν κατέθεσε  ψηφιακά υπογεγραµµένο  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας 

(ΕΕΕΠ). 

3) ∆εν κατέθεσε έγκυρη εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 

4) ∆εν κατέθεσε την εγγύηση των προµηθευόµενων αγαθών. 

5) ) ∆εν κατέθεσε εγγύηση καλής λειτουργίας του άρθρου 4.1.3. 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- 

Τεχνική Προσφορά» της παρούσης διακήρυξης. 

 

Για τους προαναφερόµενους λόγους η εταιρεία SERVICE ONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΚΑΙ ΤΗΛ 

αποκλείεται από την συνέχεια του διαγωνισµού. 

 

γ) Η εταιρεία  ΜΥΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  µε συστηµικό αριθµό 

προσφοράς 127297. 

 

1) ∆εν προσκόµισε εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή 

των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον 



οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο 

φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να 

προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014. 

2)  ∆εν κατέθεσε  ψηφιακά υπογεγραµµένο  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας 

(ΕΕΕΠ). 

3) ∆εν κατέθεσε έγκυρη εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 

4) ∆εν κατέθεσε την εγγύηση των προµηθευόµενων αγαθών. 

5) ) ∆εν κατέθεσε εγγύηση καλής λειτουργίας του άρθρου 4.1.3. 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- 

Τεχνική Προσφορά» της παρούσης διακήρυξης 

 

Για τους προαναφερόµενους λόγους η εταιρεία ΜΥΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποκλείεται από 

την συνέχεια του διαγωνισµού. 

 

δ) Η εταιρεία  ΤΡΙΟ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  µε συστηµικό αριθµό προσφοράς 127477. 

 

1) ∆εν προσκόµισε εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή 

των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον 

οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο 

φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να 

προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014. 

2)  ∆εν κατέθεσε  ψηφιακά υπογεγραµµένο  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας 

(ΕΕΕΠ). 

3) ∆εν κατέθεσε έγκυρη εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 

4) ∆εν κατέθεσε την εγγύηση των προµηθευόµενων αγαθών. 

5) ) ∆εν κατέθεσε εγγύηση καλής λειτουργίας του άρθρου 4.1.3. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- 

Τεχνική Προσφορά» της παρούσης διακήρυξης 

 

Για τους προαναφερόµενους λόγους η εταιρεία ΤΡΙΟ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποκλείεται από την συνέχεια του διαγωνισµού. 

 

ε) Η εταιρεία  PPD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  µε συστηµικό αριθµό προσφοράς 124996 

 

1) ∆εν προσκόµισε εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή 

των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον 

οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο 

φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να 

προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014. 

2)  ∆εν κατέθεσε  ψηφιακά υπογεγραµµένο  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας 

(ΕΕΕΠ). 

3) ∆εν κατέθεσε έγκυρη εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 



4) ∆εν κατέθεσε την εγγύηση των προµηθευόµενων αγαθών. 

5) ) ∆εν κατέθεσε εγγύηση καλής λειτουργίας του άρθρου 4.1.3. 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- 

Τεχνική Προσφορά» της παρούσης διακήρυξης 

 

Για τους προαναφερόµενους λόγους η εταιρεία PPD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποκλείεται από την συνέχεια του διαγωνισµού. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4
o
 Στάδιο ελέγχου  Έλεγχος  Ευρωπαϊκού  Ενιαίου 

Έγγραφου Προµήθειας (ΕΕΕΠ)  &  ∆άνειας Τεχνικής 
και Οικονοµικής Εµπειρίας  & Αποδεικτικών µέσων. 
 

Οι κάτωθι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν στην διαδικασία ελέγχου του 

Ευρωπαϊκού  Ενιαίου Έγγραφου Προµήθειας (ΕΕΕΠ) 

 

α/α Υποψήφιος Ανάδοχος 
Αριθµός πρωτοκόλλου 

∆ήµου Καισαριανής 
Συστηµικός  αριθµός 

Προσφοράς 

1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 1709/2019 126843 

2 ΕΥΡΥΘΜΟΣ ∆ ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 1684/2019 125440 

3 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1773/2019 126209 

 

 

1) Κατά  την διαδικασία  ελέγχου των Ευρωπαϊκού  Ενιαίου Έγγραφου Προµήθειας 

(ΕΕΕΠ)  &  ∆άνειας Τεχνικής και Οικονοµικής Εµπειρίας  & Αποδεικτικών , ο 

οικονοµικός φορέας µε την επωνυµία ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ή 

επωνυµία του συµµετέχοντος οµίλου « ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ –ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ _Γ.Ν. 



ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε » προσκόµισε ορθός  συµπληρωµένα  (3 ) τρία ΕΕΕΠ των 

εταιρειών που συνθέτουν τον οικονοµικό φορέα  από κοινού.   

Τα τρία έντυπα ΕΕΕΠ είναι συµπληρωµένα ορθά ως προς τους λόγους αποκλεισµού. 

 

i. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (συµµετέχων οικονοµικός φορέας 26%) 

ii. ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (συµµετέχων οικονοµικός φορέας 37%). 

iii. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ‘ ΕΡΓΟΝ ’ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΉ  (συµµετέχων οικονοµικός 

φορέας 37%). 

 

O Οικονοµικός φορέας ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ δέχεται δάνεια  

τεχνική  εµπειρία , άρθρο 2.2.8 και τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα και άρθρο 

2.2.6 της διακήρυξης σύµφωνα µε την υπεύθυνη δήλωση  από την εταιρεία  

∆ΑΡ∆ΟΥΜΑΣ ΣΤ ΚΑΙ Θ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.   Η συγκεκριµένη εταιρεία  δεν έχει καταθέσει 

Ευρωπαϊκό  Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ)  συνεπώς και λόγους αποκλεισµού  

όπως απαιτείται  σύµφωνα το άρθρο  2.2.9 τους Κανόνες απόδειξης ποιοτικής 

επιλογής,  τα άρθρα 2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού έως και 2.2.5 και  2.4.3.2,  το 

ν.4412/2014 και τις τροποποιήσεις αυτού. 

 Η εταιρεία  ∆ΑΡ∆ΟΥΜΑΣ ΣΤ ΚΑΙ Θ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ που παρέχει  στον οικονοµικό φορέα  

δάνεια εµπειρία  , δεν έχει αναρτήσει στο σύστηµα ΕΣΗ∆ΗΣ ούτε καταθέσει 

ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα  

 

Συγκεκριµένα 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα  

Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 

συµµετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά 

την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και 

κατά τη σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του του ν. 

4412/201650. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς 

στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των 

δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της 

παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 

περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού 

Οι προσφέροντες απαιτείται επί ποινή αποκλεισµού να διαθέτουν όλα τα 

δικαιολογητικά, να ικανοποιούν όλους τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας 

διακήρυξης και της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 

που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ «Τεχνικές Προδιαγραφές 



Υλικών» της ∆ιακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και 

προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των 

οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο 

ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα 
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο 

3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύµβασης. 

 

 

2) Κατά  την διαδικασία  ελέγχου των Ευρωπαϊκού  Ενιαίου Έγγραφου Προµήθειας 

(ΕΕΕΠ)  &  ∆άνειας Τεχνικής και Οικονοµικής Εµπειρίας  & Αποδεικτικών. , ο 

οικονοµικός φορέας µε την επωνυµία ΕΥΡΥΘΜΟΣ ∆ ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

προσκόµισε  συµπληρωµένα  (3 ) τρία ΕΕΕΠ των εταιρειών του οικονοµικό φορέα  

και των δύο εταιρειών που παρέχουν οικονοµική και τεχνική δάνεια εµπειρία.   

 

iv. ΕΥΡΥΘΜΟΣ ∆ ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ   (συµµετέχων οικονοµικός φορέας 100%) 

v. Ηλεκτρικά –Φωτιστικά  Γραβάνη Α.Ε  (Παροχή ∆άνειας Εµπειρίας στην ΕΥΡΥΘΜΟΣ ∆ 

ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ  σε τεχνική, επαγγελµατική οικονοµική  ικανότητα και 

χρηµατοοικονοµική επάρκεια ). 

vi. ΑΦΟΙ Π. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗ Ο.Ε. ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ  (Παροχή ∆άνειας Εµπειρίας στην ΕΥΡΥΘΜΟΣ ∆ 

ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ  σε τεχνική, επαγγελµατική  ικανότητα). 
 

 

Α) Κατά τον έλεγχο του ΕΕΕΠ ,  στο ψηφιακά  υπογεγραµµένο  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο 

Έγγραφο Προµήθειας της ΕΥΡΥΘΜΟΣ ∆ ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ µε 

ηµεροµηνία 2019.02.04 (ΕΕΕΠ) > ΜΕΡΟΣ ΙΙ > Α : ( Πληροφορίες σχετικά µε τον 

οικονοµικό φορέα ) > σελίδα  3 στο ερώτηµα :  Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει 

στη διαδικασία σύναψης σύµβασης από κοινού µε  άλλους  η  ΕΥΡΥΘΜΟΣ ∆ 

ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ έχει  απαντήσει : ΟΧΙ .  

Στη σελίδα  5 > ΜΕΡΟΣ ΙΙ > Γ : Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες 

άλλων οντοτήτων  στο ερώτηµα  ( Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες  

άλλων οντοτήτων προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 

καθορίζονται  στο µέρος ΙV  και  στα τυχόν κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 

στο µέρος V κατωτέρω; ) η  ΕΥΡΥΘΜΟΣ ∆ ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ έχει  

απαντήσει : NAI. 

Αντίστοιχα  στο ψηφιακά  υπογεγραµµένο  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας 

της εταιρείας ΑΦΟΙ Π. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗ Ο.Ε µε δ.τ   ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ µε ηµεροµηνία 

2019.02.04 (ΕΕΕΠ) > ΜΕΡΟΣ ΙΙ > Α :  ( Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό 



φορέα ) > σελίδα  3 στο ερώτηµα :  Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία 

σύναψης σύµβασης από κοινού µε  άλλους  έχει απαντηθεί:  ΝΑΙ .  

Καθώς επίσης  στο ψηφιακά  υπογεγραµµένο  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο Έγγραφο 

Προµήθειας της εταιρείας  ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Α∆ΕΛΦΟΙ ΓΡΑΒΑΝΗ ΑΕ  

µε ηµεροµηνία 2019.01.31 (ΕΕΕΠ) > ΜΕΡΟΣ ΙΙ > Α : (Πληροφορίες σχετικά µε τον 

οικονοµικό φορέα) > σελίδα  3 στο ερώτηµα : 

 Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης σύµβασης από κοινού µε  

άλλους  έχει απαντηθεί:  ΝΑΙ.  

 

Η Επιτροπή του διαγωνισµού  ζήτησε  διευκρινήσεις  την 20/2/2019  µέσω του 

συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ   και ο οικονοµικός φορέας απάντησε την 21/2/2019  µε (3) 

τρείς ψηφιακά υπογεγραµµένες υπεύθυνες  δηλώσεις  που καθορίζουν την ορθότητα 

του ΕΕΕΠ του οικονοµικού φορέα από τις διευκρινήσεις του φορέα , το έντυπα 

ΕΕΕΠ ΕΥΡΥΘΜΟΣ ∆ ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ είναι συµπληρωµένα ορθά  

στο σύνολο του  και ως προς τους λόγους αποκλεισµού.  Τα δυο αντίστοιχα ΕΕΕΠ 

των ΑΦΟΙ Π. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗ Ο.Ε  και  ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Α∆ΕΛΦΟΙ 

ΓΡΑΒΑΝΗ ΑΕ  είναι  συµπληρωµένα ορθά ως προς τους λόγους αποκλεισµού. 

 

Β) Σε συνέχεια του  έλεγχο των αποδεικτικών του οικονοµικού φορέα ΕΥΡΥΘΜΟΣ 

∆ ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ , η εταιρεία  ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 

Α∆ΕΛΦΟΙ ΓΡΑΒΑΝΗ ΑΕ που παρέχει  στον οικονοµικό φορέα  δάνεια εµπειρία  σε 

τεχνική, επαγγελµατική οικονοµική  ικανότητα και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, δεν 

έχει καταθέσει ούτε  αναρτήσει στο σύστηµα  ΕΣΗ∆ΗΣ ασφαλιστική και φορολογική 

ενηµερότητα  όπως απαιτείται από το άρθρο  : 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού 

Οι προσφέροντες απαιτείται επί ποινή αποκλεισµού να διαθέτουν όλα τα 

δικαιολογητικά, να ικανοποιούν όλους τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας 

διακήρυξης και της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 

που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ «Τεχνικές Προδιαγραφές 

Υλικών» της ∆ιακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και 

προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των 

οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο 

ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα 
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο 

3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 



η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύµβασης. 

 

3) Κατά  την διαδικασία  ελέγχου των Ευρωπαϊκών  Ενιαίων Έγγραφων Προµήθειας 

(ΕΕΕΠ) , ο οικονοµικός φορέας µε την επωνυµία ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή ΑΤΤΙΚΗ ΙΙ  προσκόµισε  συµπληρωµένα  

(3 ) τρία ΕΕΕΠ των εταιρειών που οι δύο συνθέτουν τον οικονοµικό φορέα  και η 

τρίτη εταιρεία παρέχει δάνεια Εµπειρία στον οικονοµικό φορέα. 

 

Τα τρία έντυπα ΕΕΕΠ είναι συµπληρωµένα ορθά στο σύνολο τους και ως προς τους 

λόγους αποκλεισµού. 

 

vii. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (συµµετέχων οικονοµικός φορέας 50%) 

viii. Τ ΚΑΙ Τ ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΈΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε  (συµµετέχων οικονοµικός φορέας 50%) 

ix. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕ  (Παροχή ∆άνειας Εµπειρίας 

στον οικονοµικό φορέα τεχνική, επαγγελµατική  ικανότητα). 

 

Κατά τον έλεγχο των Αποδεικτικών του οικονοµικού φορέα ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή ΑΤΤΙΚΗ ΙΙ , η εταιρεία 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕ , 

παρέχει  στον οικονοµικό φορέα  δάνεια εµπειρία  σε τεχνική επάρκεια. Η εταιρεία  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕ  που 

παρέχει  ∆άνειας Εµπειρία στον οικονοµικό φορέα σε τεχνική, επαγγελµατική  

ικανότητα δεν έχει καταθέσει  φορολογική ενηµερότητα  όπως απαιτείται από τα 

άρθρα της διακήρυξης. Συγκεκριµένα ο οικονοµικός φορέας ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή ΑΤΤΙΚΗ ΙΙ έχει αναρτήσει  στο ΕΣΗ∆ΗΣ  

συµπιεσµένο αρχείο µε τα δικαιολογητικά της ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕ  ή ΚΟΜΕΤ , όµως στο σηµείο Φορολογική ενηµερότητα έχει 

αναρτηθεί  λανθασµένη φορολογική ενηµερότητα, συγκεκριµένα έχει αναρτηθεί η 

φορολογική ενηµερότητα  της εταιρείας Τ ΚΑΙ Τ ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΈΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε.  

παροµοίως   δεν έχει καταθέσει Φορολογική ενηµερότητα της ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕ στο φάκελο προσφοράς αλλά η φορολογική 

ενηµερότητα  της εταιρείας Τ ΚΑΙ Τ ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΈΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε. 

 

 

 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού 

Οι προσφέροντες απαιτείται επί ποινή αποκλεισµού να διαθέτουν όλα τα 

δικαιολογητικά, να ικανοποιούν όλους τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας 

διακήρυξης και της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 

που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ «Τεχνικές Προδιαγραφές 



Υλικών» της ∆ιακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και 

προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των 

οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο 

ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα 
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο 

3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

 η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα 

της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 

της σύµβασης. 

 

 

 

 

 

Β  Φάση Αποκλεισµού    
 
 

Από τη συνέχεια του διαγωνισµού  αποκλείεται ο Οικονοµικός Φορέας  : 

 

α/α Υποψήφιος Ανάδοχος AITIA ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
Συστηµικός  αριθµός 

Προσφοράς 

1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ∆ΙΟ 4 126843 

 

Λόγοι αποκλεισµού: 

 

-O Οικονοµικός φορέας  δέχεται δάνεια  εµπειρία σε τεχνική και επαγγελµατική 

ικανότητα από την εταιρεία  ∆ΑΡ∆ΟΥΜΑΣ ΣΤ ΚΑΙ Θ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.   Η συγκεκριµένη εταιρεία  

δεν έχει καταθέσει Ευρωπαϊκό  Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ).  

 

-  Η εταιρεία  ∆ΑΡ∆ΟΥΜΑΣ ΣΤ ΚΑΙ Θ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ που παρέχει  στον οικονοµικό φορέα  

δάνεια εµπειρία  , δεν έχει καταθέσει ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

α/α Υποψήφιος Ανάδοχος AITIA ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
Συστηµικός  αριθµός 

Προσφοράς 



2 ΕΥΡΥΘΜΟΣ ∆ ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ∆ΙΟ 4 125440 

 

Λόγοι αποκλεισµού: 

 

Η εταιρεία  ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Α∆ΕΛΦΟΙ ΓΡΑΒΑΝΗ ΑΕ, παρέχει  στον 

οικονοµικό φορέα  δάνεια εµπειρία  σε τεχνική, επαγγελµατική οικονοµική  

ικανότητα και χρηµατοοικονοµική επάρκεια. Η εταιρεία ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 

Α∆ΕΛΦΟΙ ΓΡΑΒΑΝΗ ΑΕ δεν έχει καταθέσει Ασφαλιστική και φορολογική 

ενηµερότητα.   

 

 

 

 
 
 

α/α 

Υποψήφιος Ανάδοχος AITIA ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
Συστηµικός  αριθµός 

Προσφοράς 

3 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ∆ΙΟ 4 126209 

 

Λόγοι αποκλεισµού: 

 

Η εταιρεία  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΤΕ  που παρέχει  δάνεια  εµπειρία στον οικονοµικό φορέα σε τεχνική, 

επαγγελµατική  ικανότητα δεν έχει καταθέσει  φορολογική ενηµερότητα.   

 

 

 

 

 

 

 

                        Γνωµοδότηση της Επιτροπής  
∆ιενέργειας  ∆ιαγωνισµού 
 
 

Η επιτροπή αποσφράγισε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό και διαπίστωσε ότι λόγω 

απόρριψης όλων των προσφορών των προσφερόντων ή συµµετεχόντων για το 

αντικείµενο της προµήθειας  ο διαγωνισµός απέβη άγονος. 

Η επιτροπή διαπιστώνοντας ουσιώδεις ελλείψεις στο στάδιο των δικαιολογητικών δεν 

ολοκλήρωσε τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών. 

 

 

 

 

 



 

 

Εισήγηση  Επιτροπής  ∆ιενέργειας  
∆ιαγωνισµού προς την Οικονοµική Επιτροπή 

του ∆ήµου Καισαριανής 
 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 106 του Ν.4412/2016 (…) 1. «Η αναθέτουσα αρχή µε ειδικά 

αιτιολογηµένη απόφασή της, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, µαταιώνει τη 

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε 

λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή 

αιτήσεων ή αποκλεισµού όλων των προσφερόντων ή συµµετεχόντων, (…) 5. Η 

αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα, µετά από γνώµη του αρµοδίου 

οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα µε τη µαταίωση της διαδικασίας σύναψης, και 

την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε τροποποίηση ή µη 

των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32, εφόσον, στην 

τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων 

αυτών». 

 

Κατόπιν των παραπάνω και εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη η Επιτροπή 

∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Αποτελέσµατος  εισηγείται  τη 

µαταίωση του διαγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο  106 του Ν.4412/201 και το 

άρθρο 

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας της παρούσας διακήρυξης. 

 

 

 

 

 

    Τα µέλη της επιτροπής. 

 

   

  

                                           Ευαγγέλου Γρηγόρη   

                                  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ   

 

 

                                         Γουναρόπουλος Βασίλη   

                                     Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ  

 

 

                                          Σώκιαλης  Κωνσταντίνος  

                                    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ  

 



 

Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  

Οικονοµική  Επιτροπή 

                                              

                

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Μετά από διαλογική συζήτηση , 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει το Πρακτικό διαγωνισµού διενέργειας του Ανοιχτού, ∆ιεθνή, Ηλεκτρονικού, 

∆ιαγωνισµού Προµήθειας για την Ενεργειακή Αναβάθµιση του Οδοφωτισµού του 

∆ήµου Καισαριανής και αποφασίζει εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη τη 

µαταίωση του διαγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο  106 του Ν.4412/201 και το 

άρθρο 3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας της παρούσας διακήρυξης. 

 

 

 

 

 

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  

                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών  

                                                                        2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

                                                                        3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

                                                                        4. Περρής Ιωάννης 

                                                                        5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

                                                                        6. Καµπάκας Αντώνιος 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 

                                                                                  Καισαριανή       01/04/2019 
                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

                                                                         ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ 
 

 

 

 


