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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                         3η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                               την 30.01.2020 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 30η Ιανουαρίου 

2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 5183/24.01.2020 πρόσκληση του 

Δημάρχου ω̋ Προέδρου τη̋ Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα 

τα μέλη τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ στι̋ 24.01.2020. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                 Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        Αντιπρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                              «    « 

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                  «  « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                             «    « 

6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                            «    « 

7. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.                           «    « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                     Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε       

     ΑΠΟΦΑΣΗ –011– 

      Ο Δήμαρχο̋ κ. Ζενέτο̋ Νίκο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, εισάγει για συζήτηση το   

 1ο θέμα εκτό̋ ημερήσια̋ διάταξη̋, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6 του Ν. 3852/2010 και όπω̋ αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 6 του Ν. 4555/2018, που αφορά την έγκριση πρακτικών τη̋ 

επιτροπή̋ διενέργεια̋ του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τι̋ «Υπηρεσίε̋ στελέχωση̋, 

συντήρηση̋, καθαρισμού και επίβλεψη̋ ορθή̋ λειτουργία̋ του κολυμβητηρίου του Εθνικού Κέντρου 

Αποκατάσταση̋ ω̋ προ̋ την ομάδα Β’», καθώ̋ είναι απαραίτητη η λήψη απόφαση̋ γιατί είναι σε 

εξέλιξη ηλεκτρονικό̋ διαγωνισμό̋ και επιβάλλεται ταχεία εκτέλεση του έργου, που έχει σαν σκοπό την 

εύρυθμη λειτουργία του κολυμβητηρίου των ωφελούμενων και την μέγιστη εξοικονόμηση̋ δαπάνη̋ για 

τον Δήμο.   

 Αφού θέτει υπ’ όψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 7070/29.01.2020 έγγραφο τη̋ Οικονομική̋ 

Υπηρεσία̋ του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

«Σα̋ στέλνουμε το από 28/01/2020 πρακτικό τη̋ επιτροπή̋ διενέργεια̋ του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την αποσφράγιση των ηλεκτρονικών προσφορών και την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχή̋ και των τεχνικών προσφορών και το από 29/01/2020 

πρακτικό αξιολόγηση̋ των οικονομικών προσφορών, που αφορούν στι̋ «Υπηρεσίε̋ στελέχωση̋, 
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συντήρηση̋, καθαρισμού και επίβλεψη̋ ορθή̋ λειτουργία̋ του κολυμβητηρίου του Εθνικού 

Κέντρου Αποκατάσταση̋ ω̋ προ̋ την ομάδα Β΄» καθώ̋ και το φάκελο τη̋ ανωτέρω προμήθεια̋, 

και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

και του Ν.4412/2016 όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει.» 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Στο Ίλιον, σήμερα 16-01-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στον τρίτο όροφο του Δημαρχείου Ιλίου, 

συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. Αριθ. 203/2019 (ΑΔΑ: Ψ4Ο1ΩΕΒ-5ΩΗ) Απόφαση τη̋ 

Οικονομική̋ Επιτροπή̋, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τι̋ προσφορέ̋ που υποβλήθηκαν 

στον υπ. αριθ. 82987 ηλεκτρονικό διαγωνισμό τη̋ υπ. αριθ. 68301/19-12-2019 επαναδιακήρυξη̋, 

για τι̋ «Υπηρεσίε̋ στελέχωση̋, συντήρηση̋, καθαρισμού και επίβλεψη̋ ορθή̋ λειτουργία̋ 

του κολυμβητηρίου του Εθνικού Κέντρου Αποκατάσταση̋» και συγκεκριμένα για την ομάδα : 

Υπηρεσίε̋ εποπτεία̋, εξασφάλιση̋ ορθή̋ λειτουργία̋, επίβλεψη̋-ελέγχων, καθαρισμού-απολύμανση̋ 

και συντήρηση̋ κλειστού κολυμβητηρίου στο Ε.Κ.Α.  

Στη συνεδρίαση τη̋ επιτροπή̋, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξή̋: 

 

Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Στυλιανό̋ Μαριδάκη̋, Τακτικό μέλο̋ 

2. Ανδρέα̋ Μιχαηλίδη̋, Τακτικό μέλο̋ 

3. Ευάγγελο̋ Γεράση̋, Τακτικό μέλο̋ 

 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τη̋ την υπ. αριθ. 68301/19-12-2019 επαναδιακήρυξη τη̋ Διεύθυνση̋ 

Τεχνικών Υπηρεσιών, για τι̋  «Υπηρεσίε̋ στελέχωση̋, συντήρηση̋, καθαρισμού και επίβλεψη̋ ορθή̋ 

λειτουργία̋ του κολυμβητηρίου του Εθνικού Κέντρου Αποκατάσταση̋» και το νομικό πλαίσιο που διέπει 

τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξή̋ : 

Ο διαγωνισμό̋ τη̋ προαναφερόμενη̋ διακήρυξη̋ διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και είχε λάβει ω̋ αύξοντα 

αριθμό συστήματο̋ ηλεκτρονικού διαγωνισμού 82987. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ των 

προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 10/01/2020 και ώρα 15:00 και η ημερομηνία 

ηλεκτρονική̋ αποσφράγιση̋ των προσφορών είναι η 16/01/2020 και ώρα 10:00. 

Η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα 

διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβαση̋), επέλεξε τον ηλεκτρονικό 
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διαγωνισμό 82987 και διαπίστωσε, αφενό̋, ότι ο διαγωνισμό̋ ήταν χαρακτηρισμένο̋ από το σύστημα 

ω̋ «κλειδωμένο̋» και αφετέρου, ότι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι παρακάτω προσφορέ̋ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Επιτροπή επισημάνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό τη̋ διαδικασία̋ δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη τη̋ Επιτροπή̋ που διαθέτουν του̋ απαραίτητου̋ 

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

συστήματο̋, τα διαπιστευτήριά του̋ προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορέ̋. Αμέσω̋ μετά την 

παραπάνω διαδικασία οι προσφορέ̋ αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι 

υποφάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋-Τεχνική Προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι 

δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενό του̋. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικέ̋ 

Προσφορέ̋» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού άρθρο 15, αυτοί 

θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορέ̋ είχαν 

λάβει από το σύστημα, του̋ παρακάτω αναφερόμενου̋ κωδικού̋ α/α συστήματο̋:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κατόπιν των παραπάνω, η επιτροπή έχοντα̋ υπόψη :  

α) την υπ’ αρ. 68301/19-12-2019 επαναδιακήρυξη (19PROC006063641 2019-12-19) διακήρυξη του 

κ. Δημάρχου, περίληψη τη̋ οποία̋ δημοσιεύτηκε στον Ελληνικό Τύπο, στον Ιστότοπο του 

προγράμματο̋ ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων τη̋ Γενική̋ Γραμματεία̋ Εμπορίου και Προστασία Καταναλωτή και στην επίσημη ιστοσελίδα 

του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr, 

β) τη σχετική με κωδικό Π114/2019 μελέτη, με τροποποίηση των όρων, που συντάχθηκε και 

θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου,  

γ) το γεγονό̋ ότι ο διαγωνισμό̋ πραγματοποιείται με τη χρήση τη̋ πλατφόρμα̋ του Εθνικού 

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

Ημερομηνία 

και  ώρα 

προσφορά̋ 

1 

YOUR CONSULTING PARTNER ΓΙΟΡ ΚΟΝΣΑΛΤΙΝΓΚ 

ΠΑΡΤΝΕΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

09/01/2020 

19:36:23 

2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
10/01/2020 

10:14:25 

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

α/α 
προσφορά̋ 
συστήματο̋ 

1 

YOUR CONSULTING PARTNER ΓΙΟΡ ΚΟΝΣΑΛΤΙΝΓΚ 

ΠΑΡΤΝΕΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

162455 

2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 162299 
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Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  

δ) το από 21-01-2020 υπόμνημα του οικονομικού φορέα με την επωνυμία  «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών του προκείμενου 

διαγωνισμού και ειδικών επί ποινή αποκλεισμού πλημμέλειε̋ τη̋ προσφορά̋ του συνδιαγωνιζόμενου 

οικονομικού φορέα με την επωνυμία “YOUR CONSULTING PARTNER (ΓΙΟΡ ΚΟΝΣΑΛΤΙΝΓΚ ΠΑΡΤΝΕΡ) 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο σύστημα 

ΕΣΗΔΗΣ και συγκεκριμένα στη φόρμα Επικοινωνία του συστήματο̋,προχώρησε στη αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συμμετοχή̋-τεχνικών προσφορών και διαπίστωσε ότι : 

 

1. Ο οικονομικό̋ φορέα̋ με την επωνυμία «YOUR CONSULTING PARTNER ΓΙΟΡ 

ΚΟΝΣΑΛΤΙΝΓΚ ΠΑΡΤΝΕΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», 

Ομηρείου 4 , 17122, Ν. Σμύρνη, info@ycp.gr, υπέβαλλε εμπρόθεσμα εντό̋ τριών (3) εργάσιμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τη̋ προσφορά̋ του,  σφραγισμένο φάκελο που περιείχε 

σε έντυπη μορφή τα στοιχεία τη̋ ηλεκτρονική̋ προσφορά̋ τα οποία απαιτείται να 

προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με την παρ. 1 του Ν.4250/2014. 

(Ο ανωτέρω φάκελο̋ που φέρει τον αρ. πρ. 2299/14-01-2020  αριθμείται από την επιτροπή με 

τον αριθμό 1 και μονογράφεται από όλα τα μέλη τη̋ επιτροπή̋). 

 

2. Ο οικονομικό̋ φορέα̋ με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΕΕ», Αγ. Βαρβάρα̋ 56 , 15231, Χαλάνδρι, sportsvenue1@gmail.com, 

υπέβαλλε εμπρόθεσμα εντό̋ τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τη̋ 

προσφορά̋ του,  σφραγισμένο φάκελο που περιείχε σε έντυπη μορφή τα στοιχεία τη̋ 

ηλεκτρονική̋ προσφορά̋ τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 

σύμφωνα με την παρ. 1 του Ν.4250/2014. 

(Ο ανωτέρω φάκελο̋ που φέρει τον αρ. πρ. 2520/15-01-2020  αριθμείται από την επιτροπή με 

τον αριθμό 2 και μονογράφεται από όλα τα μέλη τη̋ επιτροπή̋). 

 

Στη συνέχεια η επιτροπή εξέτασε τα δικαιολογητικά των υποψηφίων προμηθευτών που υποβλήθηκαν 

ω̋ εξή̋ : 

 

1. YOUR CONSULTING PARTNER ΓΙΟΡ ΚΟΝΣΑΛΤΙΝΓΚ ΠΑΡΤΝΕΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 

Δικαιολογητικά συμμ. / 

Τεχν. Προσφορά 
Άρθρο διακήρυξη̋ Παρατηρήσει̋ 

Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνη̋ 

Δήλωση̋ (Τ.Ε.Υ.Δ.) 
Άρθρο 8 παράγρ. Α1.1  Υποβλήθηκε 

Εγγύηση  συμμετοχή̋ Άρθρο 8 παράγρ. Α1.2 Υποβλήθηκε  

ΑΔΑ: Ψ7ΗΞΩΕΒ-3Ε5

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5e33de5148e9a065afd7ef89 στις 31/01/20 11:30



 5 

Στο φάκελο Τεχνική̋ προσφορά̋ 

τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν, επί ποινή 

αποκλεισμού, τη συμφωνία τη̋ τεχνική̋ 

προσφορά̋ του προσφέροντα με τα όσα 

αναφέρονται στο Παράρτημα Β΄ τη̋ 

διακήρυξη̋.   

Άρθρο 8 παράγρ. Α2 

Υποβλήθηκαν  

(με ελλείψει̋) 

 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, 

στην οποία ο οικονομικό̋ φορέα̋ θα δηλώνει 

την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωσή του με 

τι̋ Τεχνικέ̋ Προδιαγραφέ̋, καθώ̋ και κάθε 

άλλο όρο, όπω̋ ορίζονται στο Παράρτημα Β΄ 

τη̋ παρούσα̋ επαναδιακήρυξη̋. 

Άρθρο 8 παράγρ. Α2 - 1 

 

Υποβλήθηκε 

 

 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

 

Δικαιολογητικά συμμ. / 

Τεχν. Προσφορά 
Άρθρο διακήρυξη̋ Παρατηρήσει̋ 

Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνη̋ 

Δήλωση̋ (Τ.Ε.Υ.Δ.) 
Άρθρο 8 παράγρ. Α1.1  Υποβλήθηκε 

Εγγύηση  συμμετοχή̋ Άρθρο 8 παράγρ. Α1.2 Υποβλήθηκε  

Στο φάκελο Τεχνική̋ προσφορά̋ 

τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν, επί ποινή 

αποκλεισμού, τη συμφωνία τη̋ τεχνική̋ 

προσφορά̋ του προσφέροντα με τα όσα 

αναφέρονται στο Παράρτημα Β΄ τη̋ 

διακήρυξη̋.   

Άρθρο 8 παράγρ. Α2 

 

Υποβλήθηκαν 

 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, 

στην οποία ο οικονομικό̋ φορέα̋ θα δηλώνει 

την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωσή του με 

τι̋ Τεχνικέ̋ Προδιαγραφέ̋, καθώ̋ και κάθε 

άλλο όρο, όπω̋ ορίζονται στο Παράρτημα Β΄ 

τη̋ παρούσα̋ επαναδιακήρυξη̋. 

Άρθρο 8 παράγρ. Α2 - 2 

 

Υποβλήθηκε 

 

 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η συμμόρφωση των οικονομικών φορέων στην απαίτηση τη̋ σελίδα̋ 24 

τη̋ επαναδιακήρυξη̋, δηλ. στα όσα ορίζονται στο άρθρο 68 του Ν.3863/10 (σχετ. με το ύψο̋ του 

προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τη̋ πάση̋ φύσεω̋ νόμιμε̋ αποδοχέ̋ των εργαζομένων, το ύψο̋ 

των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά κλπ.) δεν ήταν απαραίτητο να 

υποβληθούν κατά το στάδιο των δικαιολογητικών συμμετοχή̋ & τεχνική̋ προσφορά̋, διότι στην σελ. 

26 αναγράφεται «Στην Τεχνική Προσφορά δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να εμφανίζονται 

οικονομικά στοιχεία».  
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Μετά την καταγραφή, τον έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχή̋ - τεχνική̋ 

προσφορά̋ των υποψηφίων, η επιτροπή διαπίστωσε τα εξή̋ : 

                                                

Ο οικονομικό̋ φορέα; με την επωνυμία «YOUR CONSULTING PARTNER ΓΙΟΡ ΚΟΝΣΑΛΤΙΝΓΚ 

ΠΑΡΤΝΕΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», υπέβαλε τεχνική προσφορά η 

οποία παρουσιάζει ελλείψει̋ ω̋ προ̋ του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ επαναδιακήρυξη̋.  

Συγκεκριμένα δεν υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχή̋ – Τεχνική Προσφορά», όλα τα έγγραφα που να τεκμηριώνουν, επί ποινή 

αποκλεισμού, τη συμφωνία τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ του με όσα αναφέρονται στο Παράρτημα Β΄ τη̋ 

επαναδιακήρυξη̋, όπω̋ ορίζεται στο Άρθρο 8ο : «Περιεχόμενο προσφορών», παρ. Α2:  

«Στο φάκελο τεχνική̋ προσφορά̋ τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 

τεκμηριώνουν, επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ του προσφέροντα με τα 

όσα αναφέρονται στο παράρτημα Β΄ τη̋ παρούσα̋.» 

 

· Το Παράρτημα Β΄ τη̋ επαναδιακήρυξη̋ περιγράφει αναλυτικά όλε̋ τι̋ υπηρεσίε̋ καθαριότητα̋, 

εποπτεία̋, εξασφάλιση̋ τη̋ ορθή̋ και ομαλή̋ λειτουργία̋, επίβλεψη̋- ελέγχων, καθαρισμού-

απολύμανση̋ και συντήρηση̋ του Κλειστού Κολυμβητηρίου εντό̋ του Εθνικού Κέντρου 

Αποκατάσταση̋, για τι̋ οποίε̋ ο υπόψη οικ. φορέα̋  δεν τεκμηρίωσε, επί ποινή 

αποκλεισμού, τη συμφωνία τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ του με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται σε 

αυτό (στο Παράρτημα Β΄) δηλ. δεν υπέβαλλε στον ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο τη̋ 

προσφορά̋ τα έγγραφα που να περιγράφουν αναλυτικά όλε̋ τι̋ υπηρεσίε̋ που θα 

υλοποιήσει. 

 

Επίση̋, στο Άρθρο 8ο : «Περιεχόμενο προσφορών», παρ. Α2 ορίζεται: 

«… Εφόσον απαιτήσει̋ τη̋ επαναδιακήρυξη̋ για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο 

σύνολό του̋ στι̋ ειδικέ̋ ηλεκτρονικέ̋ φόρμε̋ του συστήματο̋, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική 

του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία» 

Και στο Άρθρο 13ο «Απόρριψη προσφορών» παρ. (δ) & (θ) ορίζεται : 

«H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και τη̋ αξιολόγηση̋ των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά : … 

δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερε̋ προσφορέ̋ … 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψει̋ ω̋ προ̋ τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα τη̋ 

παρούση̋ επαναδιακήρυξη̋ και αποκλίσει̋ ω̋ προ̋ του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ 

σύμβαση̋». 

 

· Την 09-01-2020 υποβλήθηκαν στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ δύο τεχνικέ̋ προσφορέ̋ 
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συστήματο̋, στην πρώτη εκ των οποίων αναφέρεται και η υποβολή ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ YCP Ε.Π.Ε. σε μορφή .pdf χωρί̋ όμω̋ το τεύχο̋ να έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά 

και στη δεύτερη, δεν περιλαμβάνεται η σχετική αναφορά.   

Το γεγονό̋ τη̋ υποβολή̋ δύο τεχνικών προσφορών συστήματο̋ αποτελεί λόγο απόρριψη̋ 

τη̋ προσφορά̋ (βάσει του Άρθρου 13 παρ. (δ) τη̋ επαναδιακήρυξη̋). Επιπλέον, στη 

συγκεκριμένη περίπτωση και οι δύο τεχνικέ̋ προσφορέ̋ συστήματο̋ παρουσιάζουν ελλείψει̋ ω̋ 

προ̋ τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα τη̋ επαναδιακήρυξη̋ (βάσει του Άρθρου 

13 παρ. (θ) τη̋ επαναδιακήρυξη̋). 

Η πρώτη, γιατί ενώ περιλαμβάνει ω̋ υποβληθέν το ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ YCP Ε.Π.Ε, 

αυτό δεν υποβλήθηκε ηλεκτρονικά (ω̋ όφειλε ο οικ. φορέα̋ να το πράξει). 

Η δεύτερη, δεν περιλαμβάνει τη σχετική αναφορά και συνεπώ̋ δεν τεκμηριώνεται η 

συμφωνία τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Β΄ τη̋ 

επαναδιακήρυξη̋.  

 

Κατόπιν όλων των παραπάνω η επιτροπή γνωμοδοτεί : 

1. Για τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του διαγωνισμού του οικονομικού φορέα με την επωνυμία 

«YOUR CONSULTING PARTNER ΓΙΟΡ ΚΟΝΣΑΛΤΙΝΓΚ ΠΑΡΤΝΕΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», καθότι η τεχνική προσφορά του παρουσιάζει 

ελλείψει̋ ω̋ προ̋ του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ υπ’ αρ. 68301/19-12-2019 

επαναδιακήρυξη̋. 

2. Για τη συνέχιση στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με την αποσφράγιση τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋ 

του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΕΕ», καθότι η προσφορά του συμφωνεί με του̋ όρου̋ τη̋ υπ’ αρ. και τι̋ τεχνικέ̋ 

προδιαγραφέ̋ τη̋ υπ’ αρ. 68301/19-12-2019 επαναδιακήρυξη̋. 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

για τι̋ «Υπηρεσίε̋ στελέχωση̋, συντήρηση̋ και επίβλεψη̋ ορθή̋ λειτουργία̋ του 

κολυμβητηρίου του Εθνικού Κέντρου Αποκατάσταση̋». 

Στο Ίλιον σήμερα την 29η του μηνό̋ Ιανουαρίου του έτου̋ 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 

στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48-50), η Επιτροπή διενέργεια̋ του διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 203/2019 (ΑΔΑ: Ψ4Ο1ΩΕΒ-5ΩΗ) Απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ και 

τη̋ οποία̋ τα παρόντα μέλη είναι οι: 
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1. Στυλιανό̋ Μαριδάκη̋, ΠΕ Φυσική̋ Αγωγή̋, τακτικό μέλο̋  

2. Ανδρέα̋ Μιχαηλίδη̋, ΤΕ Πολιτικό̋  Μηχανικό̋, τακτικό μέλο̋  

3. Ευάγγελο̋ Γεράση̋, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού τακτικό μέλο̋  

 
έχοντα̋ υπόψη: 

α) την υπ’ αρ. 68301/19-12-2019 επαναδιακήρυξη του κ. Δημάρχου, περίληψη τη̋ οποία̋ 

δημοσιεύτηκε στον τοπικό τύπο και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr, 

β) τη σχετική με κωδικό Π114/2019 μελέτη (με τροποποίηση των όρων) που συντάχθηκε και 

θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου,  

γ) το γεγονό̋ ότι ο διαγωνισμό̋ πραγματοποιείται με τη χρήση τη̋ πλατφόρμα̋ του Εθνικού 

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

δ) το από 28-01-2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, 

ε) τα λοιπά στοιχεία του φακέλου τη̋ παρούσα̋ προμήθεια̋,  

 

συνήλθε προκειμένου να αξιολογήσει την οικονομική προσφορά η οποία υπεβλήθηκε στο πλαίσιο του 

υπόψη διαγωνισμού. 

 

Η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋, συνδέθηκε στο σύστημα 

με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβαση̋), επέλεξε τον 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 82987 και διαπίστωσε, ότι είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα η παρακάτω 

προσφορά: 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΟΣΦ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΕΕ 

162299 Ενεργή 

 
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό τη̋ διαδικασία̋ δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 

περιεχόμενο τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋. Στη συνέχεια τα μέλη τη̋ Επιτροπή̋ που διαθέτουν του̋ 

απαραίτητου̋ κωδικού̋, καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματο̋, τα διαπιστευτήριά 

του̋ προκειμένου να αποσφραγισθεί η οικονομική προσφορά. 

  

Συγκεκριμένα, η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, διαμορφώθηκε ω̋ εμφαίνεται στον 

παρακάτω πίνακα:  
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α/α 
Περιγραφή 
εργασία̋ 

CPV 
Μονάδα 

Μέτρηση̋ 
Ποσότητα 

Ενδεικτική 
Τιμή 

Συνολική 
Τιμή 

  

Υπηρεσίε̋ εποπτεία̋, 
εξασφάλιση̋ ορθή̋ 
λειτουργία̋, 
επίβλεψη̋-ελέγχων, 
καθαρισμού-
απολύμανση̋ και 
συντήρηση̋ κλειστού 
κολυμβητηρίου στο 
Ε.Κ.Α. 

92610000-0 υπηρεσία 1 73.000,00€ 73.000,00€ 

  Σύνολο 73.000,00€ 

  Φ.Π.Α. 24% 17.530,00€ 

  Γενικό Σύνολο 90.520,00€ 

 

 
Κατά την αποσφράγιση και αξιολόγηση τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋ η επιτροπή διαπίστωσε ότι σε 

κανένα σημείο τη̋ προσφορά̋ τη̋ υποψήφια̋ εταιρεία̋ δεν αναφέρεται εύλογο ποσοστό των 

αναλωσίμων, του εργολαβικού τη̋ κέρδου̋ και των νομίμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων 

κρατήσεων όπω̋ ορίζεται στην με αριθμ. πρωτ. 68301/19-12-2019 επαναδιακήρυξη του Δήμου 

Ιλίου και ω̋ εκ τούτου η οικονομική του προσφορά απορρίπτεται.  

 

Κατόπιν των παραπάνω η επιτροπή διενέργεια̋ του εν λόγω διαγωνισμού και αξιολόγηση̋ 

υποβαλλόμενων προσφορών γνωμοδοτεί να κηρυχθεί ο διαγωνισμό̋ άγονο̋.» 

 
Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω, 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Α) Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 75 § 6,του Ν. 

3852/2010 και όπω̋ αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 6 του Ν. 4555/2018 

Β) Την έγκριση α) του πρακτικού αποσφράγιση̋ των ηλεκτρονικών προσφορών και β)του πρακτικού 

αξιολόγηση̋ των δικαιολογητικών συμμετοχή̋ και των τεχνικών προσφορών για τι̋ «Υπηρεσίε̋ 

στελέχωση̋, συντήρηση̋, καθαρισμού και επίβλεψη̋ ορθή̋ λειτουργία̋ του κολυμβητηρίου του 

Εθνικού Κέντρου Αποκατάσταση̋ ω̋ προ̋ την ομάδα Β’», όπω̋ αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται. 

Γ) Κηρύσσει τον διαγωνισμό άγονο και αποφασίζει την επαναδιακήρυξη του διαγωνισμού για την 

ομάδα Β’ (Υπηρεσίε̋ εποπτεία̋, εξασφάλιση̋ ορθή̋ λειτουργία̋, επίβλεψη̋-ελέγχων, καθαρισμού-

απολύμανση̋ και συντήρηση̋ κλειστού κολυμβητηρίου στο Ε.Κ.Α), με τροποποίηση των όρων  
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Κατά τη̋ παρούσα̋ απόφαση̋ χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 

έω̋ 374) του Ν. 4412/2016. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                            Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλο̋ Δ.,         

      Κουκουβίνο̋ Δ.,Μαρκόπουλο̋ Φ.,        

   Βέργο̋ Ι., Φεγγερό̋ Β., Κάβουρα̋ Κ. 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ     
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