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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                      17η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                            την 04.05.2020 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 4η Μαΐου 2020, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 29390/30.04.2020 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 30.04.2020 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 Κοινή Υπουργική 

Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατεία̋ (Β’ 850/13.03.2020). 

        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 –118– 

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

3ο θέμα ημερήσια̋ διάταξη̋, που αφορά την έγκριση πρακτικού αξιολόγηση̋ ένσταση̋ τη̋ εταιρεία̋ Χ. 

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε κατά τη̋ υπ΄αριθ. 100/2020 Α.Ο.Ε του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων». 

Αφού θέτει υπόψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 29447/30.04.2020 σχετικό έγγραφο τη̋ 

Διεύθυνση̋ Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Λαμβάνοντα̋ υπόψιν: 

· Τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με τι̋ οποίε̋ «η Οικονομική 

Επιτροπή με την επιφύλαξη τη̋ παραγράφου 4 του παρόντο̋, καταρτίζει του̋ όρου̋, συντάσσει 

τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλε̋ τι̋ δημοπρασίε̋ σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία», 

· Τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 221 παρ.11α του Ν.4412/2016, 
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Σα̋ στέλνουμε το από 30/04/2020 πρακτικό τη̋ επιτροπή̋ εξέταση̋ – αξιολόγηση̋ ενστάσεων & 

προσφυγών και γενικών υπηρεσιών που αφορά στον έλεγχο τη̋ ένσταση̋ που κατατέθηκε από:  

Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»  και παρακαλούμε όπω̋ αποφασίσετε σχετικά. 

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 
Στο Ίλιον και στο Δημαρχείο Ιλίου την 30η του μηνό̋ Απριλίου του έτου̋ 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 

11:00 πμ οι παρακάτω υπογράφοντε̋: 

1. ΜΑΡΙΑ ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ, Τακτικό Μέλο̋  

2. ΑΝΝΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, Τακτικό Μέλο̋  

3. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, Αναπληρωματικό Μέλο̋  

αποτελούντε̋ την επιτροπή αξιολόγηση̋ ενστάσεων για τι̋ δημόσιε̋ συμβάσει̋ προμηθειών και γενικών 

υπηρεσιών για το έτο̋ 2020 βάσει του άρθρου 221 παρ. 11α Ν. 4412/2016, που ορίσθηκαν με την υπ’ 

αριθμ. 006/2020 (ΑΔΑ 6ΜΣΨΩΕΒ-9ΩΒ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου, έχοντα̋ 

υπόψη: 

α) την υπ’ αριθμ. 56876/11-11-2019 (20PROC006138356 2020-01-08)  Επαναδιακήρυξη Συνοπτικού 

Διαγωνισμού για την Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων με κριτήριο κατακύρωση̋ την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική̋ άποψη̋ προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμή̋ προϋπολογισμού 74.349,78 € Ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., περίληψη τη̋ οποία̋ δημοσιεύθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: 9100ΩΕΒ-6ΞΙ), 

στον ελληνικό Τύπο καθώ̋ και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου  

β) το από 26/11/2019 Πρακτικό Αξιολόγηση̋ Δικαιολογητικών Συμμετοχή̋ και Τεχνικών Προσφορών 

καθώ̋ και το από 09/04/2020 Πρακτικό Αξιολόγηση̋ Οικονομικών Προσφορών τη̋ Επιτροπή̋ 

Διενέργεια̋ Διαγωνισμού και Αξιολόγηση̋ Προσφορών, αναφορικά με τι̋ υποβληθείσε̋ προσφορέ̋  των 

δύο (2) υποψηφίων αναδόχων εταιρειών με την επωνυμία: 

1. «ΓΚΕΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.»  
2. «Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» 

γ) την με 100/27519/16-04-2020 Απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ Δήμου Ιλίου (ΑΔΑ: 

ΩΔΠ1ΩΕΒ-6ΑΙ), με την οποία εγκρίθηκαν τα ανωτέρω Πρακτικά Αξιολόγηση̋ και αναδείχθηκε ω̋ 

προσωρινή ανάδοχο̋ του Διαγωνισμού η εταιρεία «ΓΚΕΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.»   

δ) το με αρ. πρωτ. 27579/16-04-2020 έγγραφο του Δήμου Ιλίου με θέμα «Κοινοποίηση τη̋ ΑΟΕ 

100/2020 που αφορά στο διαγωνισμό για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων (Κ.Μ. 214/19)» προ̋ του̋ 

διαγωνιζόμενου̋ οικ. φορεί̋,  

ε) τα λοιπά στοιχεία του φακέλου,  
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συνήλθαν για την εξέταση και γνωμοδότηση προ̋ την Οικονομική Επιτροπή σχετικά με την με αρ. πρωτ. 

27775/21-04-2020 Ένσταση του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με 

δτ «P.W.C. O.E.»  κατά τη̋ υπ’ αρ. 100/2020 Απόφαση̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ Δήμου Ιλίου.  

Ω̋ λόγο̋ τη̋ υπό κρίση ένσταση̋ προβάλλεται  η «Μη σύννομη πρόκριση, ω̋ πλήρου̋ και 

έγκυρη̋, τη̋ Τεχνική̋ Προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋ «ΓΚΕΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.», παρά την 

υποβολή πιστοποιητικών εκδοθέντων από μη διαπιστευμένου̋ φορεί̋ τη̋ Ελλάδα̋ ή του 

εξωτερικού”.  

Για τον λόγο αυτόν στο πολυσέλιδο (33 σελ.) υπόμνημά τη̋ η ενιστάμενη εταιρεία «Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ο.Ε.» παραθέτει τι̋ απόψει̋ τη̋ σχετικά με του̋ λόγου̋ απόρριψη̋ τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ τη̋ 

εταιρεία̋ «ΓΚΕΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.» και επιχειρηματολογεί διεξοδικά για αυτέ̋, υποβάλλοντα̋ 

στοιχεία τα οποία ενισχύουν τι̋ θέσει̋ τη̋. 

Στο τέλο̋ του σώματο̋ τη̋ ένσταση̋, ζητείται : 

«Να γίνει δεκτή η παρούσα προσφυγή μα̋.  

Να ακυρωθεί η με αριθμό 100/15-4-2020 (αρ. πρωτ. 27519/16-4-2020) 

Απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ του Δήμου Ιλίου, η οποία ελήφθη κατά την 15η Συνεδρίαση 

του ω̋ άνω οργάνου, στο πλαίσιο διεξαγωγή̋ του συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Επαναδιακήρυξη 

συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωση̋ την πλέον συμφέρουσα από οικονομική̋ άποψη̋ 

προσφορά βάσει τιμή̋ για την Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, προϋπολογισμού 74.349,78€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.», επί σκοπώ αποκλεισμού τη̋ συνδιαγωνιζόμενη̋ και ανάδειξη̋ 

τη̋ (μόνη̋, πλέον, νομίμω̋ συμμετέχουσα̋) εταιρεία̋ μα̋, ω̋ προσωρινή̋ Αναδόχου.» 

 Η Επιτροπή, αφού δέχθηκε το τυπικά παραδεκτό τη̋ ω̋ άνω ένσταση̋, δεδομένου ότι α) έχει 

ασκηθεί ενώπιον τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ εμπροθέσμω̋ στι̋ 21/04/2020, ήτοι εντό̋ τη̋ κατ’ άρθρο 127 

παρ. 1 Ν. 4412/16  πενθήμερη̋ προθεσμία̋ από την κοινοποίηση τη̋ προσβαλλόμενη̋ απόφαση̋, η 

οποία πραγματοποιήθηκε στι̋ 16/04/2020, β) έχει καταβληθεί κατ’ άρθρο 127 παρ. 2 Ν. 4412/16 

παράβολο υπέρ του Δημοσίου (κωδικό̋: 330068678950 0622 0037) ύψου̋ 600,00 Ευρώ ήτοι ποσού ίσου 

με το ένα τοι̋ εκατό (1%) επί τη̋ εκτιμώμενη̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋ (καθώ̋ και αντίγραφο τη̋ σελίδα̋ 

τη̋ govHUB τη̋ ΚΕΔΕ του ω̋ άνω παραβόλου, με την ένδειξη «δεσμευμένο») και γ) ο ενιστάμενο̋ 

οικονομικό̋ φορέα̋ έχει άμεσο, προσωπικό και ενεστώ̋ έννομο συμφέρον για την άσκησή τη̋, 

προχώρησε στην κατ’ ουσίαν εξέταση των προβαλλόμενων λόγων τη̋ προκείμενη̋ ένσταση̋ κρίνοντα̋ 

ω̋ κατωτέρω: 

1.1.- Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, αναπόσπαστου μέρου̋  τη̋ υπ’ αρ.πρωτ. 

56876/11-11-19 Επαναδιακήρυξη̋ και ειδικότερα στο Άρθρο 6ο:ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ορίζεται ότι: 

«Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλε̋ τι̋ απαιτήσει̋ και τι̋ προδιαγραφέ̋ που έχουν τεθεί 

από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Β' τη̋ Επαναδιακήρυξη̋ περιγράφοντα̋ ακριβώ̋ πώ̋ οι 
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συγκεκριμένε̋ απαιτήσει̋ και προδιαγραφέ̋ πληρούνται. Περιλαμβάνει έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει 

των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τα αναλυτικώ̋ 

αναφερόμενα στο ω̋ άνω Παράρτημα.» 

1.2.- Στο Άρθρο 8ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ του ιδίου Παραρτήματο̋ προβλέπεται ότι: «…..Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του 

φακέλου τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην επαναδιακήρυξη. 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση τη̋ αξιολόγηση̋ των 

δικαιολογητικών συμμετοχή̋ και των τεχνικών προσφορών. 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσε̋ προσφορέ̋ δεν κρίθηκαν αποδεκτέ̋ κατά την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχή̋ και των τεχνικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται……. Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προσφέροντα με τη χαμηλότερη τιμή εκ των 

υποψηφίων αναδόχων των οποίων οι προσφορέ̋ έχουν κριθεί ω̋ αποδεκτέ̋ με βάση τι̋ τεχνικέ̋ 

προδιαγραφέ̋ και του̋ όρου̋ τη̋ επαναδιακήρυξη̋…… Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων 

επικυρώνονται με μία απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋.»   

   
1.3.- Στο δε  Παράρτημα Β – ΕΙΔΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ και συγκεκριμένα στο Άρθρο 2ο : ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΈΚΘΕΣΗ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, στην παρ. 6 : Πιστοποιητικά 

των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ τη̋ μελέτη̋, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρο̋ τη̋ επίμαχη̋ 

επαναδιακήρυξη̋, ορίζεται ότι: :  

« 6. Πιστοποιητικά  

Να δοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο οργανισμό τη̋ Ελλάδα̋ ή του εξωτερικού 

στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση αυτή̋.  

α) Ο κατασκευαστή̋ των κάδων πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού και 

αν ο ίδιο̋ δεν κατασκευάζει όλα τα τμήματα του κάδου, πρέπει ο αντίστοιχο̋ κατασκευαστή̋ των επί 

μέρου̋ τμημάτων, όπω̋ το μεταλλικό σώμα, το καπάκι και οι τροχοί, να είναι πιστοποιημένο̋ και αυτό̋ 

κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού.  

β) Να αναφερθεί το Σύστημα Περιβαλλοντική̋ διαχείριση̋ που τηρεί και εφαρμόζει ο κύριο̋ 

κατασκευαστή̋ του κάδου (ενδεικτικά, μη πιστοποιημένο Σύστημα ή ανεπτυγμένη σχετική διαδικασία 

εντό̋ του ISO 9001 ή ISO 14001 ή EMAS κτλ.). Να δοθεί αντίγραφο τη̋ σχετική̋ πιστοποίηση̋.  

γ) Πιστοποιητικά ποιότητα̋ ηλεκτροσυγκολλητών  

δ) Να δοθεί πιστοποιητικό επιθεώρηση̋ πρόσφυση̋ στρώματο̋ ψευδαργύρου που να καλύπτει τι̋ 

προδιαγραφέ̋ ISO 1461, ASTM A-123, ASTM 153, DIN 50928, BS729 όπω̋ ισχύουν (ή ισοδύναμα 

αυτών).  

Πιστοποιητικό ότι οι κάδοι είναι σύμφωνοι με τον κανονισμό προστασία̋ θορύβου ΕΚ/2000/14.  

Να δοθούν τυχόν επιπλέον πιστοποιητικά σχετικά με την ποιότητα των κάδων πέρα των ανωτέρω και τη̋ 

πιστοποίηση̋ EN840.  
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Τα πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένου̋ φορεί̋ τη̋ Ελλάδα̋ ή του 

Εξωτερικού.» 

 
1.4.- Περαιτέρω, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 56 παρ. 1 Ν. 4412/16: «1. Οι αναθέτουσε̋ 

αρχέ̋ μπορούν να απαιτούν από του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ να προσκομίζουν έκθεση δοκιμών από 

οργανισμό αξιολόγηση̋ τη̋ συμμόρφωση̋ ή πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τέτοιον οργανισμό  ω̋ 

αποδεικτικό μέσο συμμόρφωση̋ με απαιτήσει̋ ή κριτήρια που αναφέρονται στι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋, 

τα κριτήρια ανάθεση̋ ή του̋ όρου̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋……… Για του̋ σκοπού̋ τη̋ παρούσα̋ 

παραγράφου, οργανισμό̋ αξιολόγηση̋ τη̋ συμμόρφωση̋ είναι ένα̋ οργανισμό̋ ο οποίο̋ πραγματοποιεί 

δραστηριότητε̋ αξιολόγηση̋ τη̋ συμμόρφωση̋, συμπεριλαμβανομένων βαθμονομήσεων, δοκιμών, 

πιστοποίηση̋ και επιθεώρηση̋ και είναι διαπιστευμένο̋ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 

765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.».   

     
1.5.- Από τη διατύπωση των ανωτέρω προκύπτει σαφώ̋ ότι, κατά τι̋ απαιτήσει̋ των τεχνικών 

προδιαγραφών τη̋ επίμαχη̋ Μελέτη̋, τα προσκομιστέα πιστοποιητικά στο πλαίσιο τη̋ διαγωνιστική̋ 

διαδικασία̋ πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένου̋ φορεί̋ τη̋ χώρα̋ μα̋ ή του εξωτερικού. Η μη 

αναλυτική αναφορά στο ποιοί είναι αυτοί οι διαπιστευμένοι φορεί̋ δεν προκαλεί σύγχυση ή αβεβαιότητα 

για το περιεχόμενο του συγκεκριμένου όρου, το οποίο άλλωστε έχει προσδιορισθεί και νομοθετικώ̋, 

καθότι : 

 
i. Όσον αφορά τη χώρα μα̋, με το Ν.4468/2017 ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευση̋ 

(Ε.ΣΥ.Δ.) το οποίο έχει ορισθεί ω̋ ο Εθνικό̋ Οργανισμό̋ Διαπίστευση̋ τη̋ Ελλάδα̋ σύμφωνα 
και με τι̋ απαιτήσει̋ του Άρθρου 4 του Κανονισμού (EK) αριθ. 765/2008, κατά το οποίο κάθε 

κράτο̋ μέλο̋ ορίζει έναν και μόνο εθνικό οργανισμό διαπίστευση̋  

(http://www.esyd.gr/portal/p/esyd/el/esyd.jsp) 

            
ii. Όσον αφορά το εξωτερικό και δη την Ευρώπη, οι ευρωπαϊκοί εθνικοί φορεί̋ διαπίστευση̋ 

έχουν συστήσει την "Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Διαπίστευση" - " European co-operation for 

Accreditation" (ΕΑ), η οποία συντονίζει και επιβλέπει τι̋ δραστηριότητέ̋ του̋. Στο πλαίσιο τη̋ 
ΕΑ συνάπτονται Πολυμερεί̋ Συμφωνίε̋ (Multilateral Agreements - MLAs) Αμοιβαία̋ Ισότιμη̋ 
Αναγνώριση̋ των δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών φορέων διαπίστευση̋. Στην επίσημη 
ιστοσελίδα τη̋ Ευρωπαϊκή̋ συνεργασία̋ για τη διαπίστευση (Εuropean co-operation for 

Accreditation (EA)) υφίσταται κατάλογο̋ των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
καθώ̋ και στοιχεία των φορέων που είναι υπεύθυνοι για τη διαπίστευση  (https://european-

accreditation.org/about-ea/relations-with-european-commission/#european-accreditation-

infrastructure). 

 
2.1.- Από την επισκόπηση του περιεχομένου του υποβληθέντο̋ φακέλου τεχνική̋ προσφορά̋ τη̋ 

υποψήφια̋ εταιρεία̋ «ΓΚΕΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.» διαπιστώνονται τα εξή̋: α) Ω̋ πιστοποιητικό 

επιθεώρηση̋ πρόσφυση̋ στρώματο̋ ψευδαργύρου κατά τι̋ προδιαγραφέ̋ του ISO 1461 έχει 

προσκομισθεί το υπ’ αρ.  576/2019 πιστοποιητικό τη̋ εταιρεία̋ «ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ» και β) ω̋ 
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Πιστοποιητικό ότι οι κάδοι είναι σύμφωνοι με τον κανονισμό προστασία̋ θορύβου ΕΚ/2000/14 έχει 

προσκομισθεί το από 12/11/2018 πιστοποιητικό τη̋ εταιρεία̋ «MIRTEC EBETAM»      

  

2.2.- Σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, οι εταιρείε̋ «ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ» και «MIRTEC EBETAM» που 

εξέδωσαν τα υποβληθέντα στη διαγωνιστική διαδικασία από τον ω̋ άνω υποψήφιο οικονομικό φορέα 

πιστοποιητικά επιθεώρηση̋ πρόσφυση̋ στρώματο̋ ψευδαργύρου κατά ISO 1461 και συμφωνία̋ των 

προσφερόμενων κάδων με τον κανονισμό προστασία̋ θορύβου ΕΚ/2000/14 αντιστοίχω̋, θα έπρεπε να 

είναι διαπιστευμένε̋ από επίσημο φορέα τη̋ χώρα̋ μα̋ ή του εξωτερικού. Από κανένα στοιχείο 

του φακέλου τη̋ ενλόγω τεχνική̋ προσφορά̋, όμω̋, δεν προκύπτει τέτοια διαπίστευση των εταιρειών 

αυτών για τα συγκεκριμένα πεδία ελέγχου. 

 
2.3.- Επιπροσθέτω̋, με την κρινόμενη ένσταση προσκομίσθηκαν μετ’ επικλήσεω̋ από την ενιστάμενη 

εταιρεία τα υπ’ αρ.πρωτ. Φ129/4-2-19 και 5513/25-09-2017 έγγραφα του Ε.ΣΥ.Δ. από τα οποία 

προκύπτει ότι οι ω̋ άνω εταιρείε̋  «ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ» και «EBETAM A.E.» δεν διαθέτουν 

διαπίστευση από το Ε.ΣΥ.Δ. για τη χορήγηση πιστοποιητικών πρόσφυση̋ στρώματο̋ ψευδαργύρου 

κατά ISO 1461 και για την οδηγία ΕΚ/2000/14 (κανονισμό προστασία̋ θορύβου). 

 
3.1.- Συνεπώ̋, η αποδοχή του με αρ. 576/2019 πιστοποιητικού τη̋ εταιρεία̋ «ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ» 

και του από 12/11/2018 πιστοποιητικού τη̋ εταιρεία̋ «MIRTEC EBETAM» αντίκειται σε όρο τη̋ 

επαναδιακήρυξη̋ καθώ̋ δεν πληρούνται οι προϋποθέσει̋  του Παραρτήματο̋ Β’, Άρθρο 2ο : ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΚΘΕΣΗ, παρ. 6 : Πιστοποιητικά των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ τη̋ μελέτη̋ - η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρο̋ τη̋ επαναδιακήρυξη̋ - όπου ορίζεται ότι : «Τα πιστοποιητικά πρέπει να έχουν 

εκδοθεί από διαπιστευμένου̋ φορεί̋ τη̋ Ελλάδα̋ ή του Εξωτερικού 

3.2.- Δεδομένου δε ότι οι απαιτούμενε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ των προ̋ προμήθεια προϊόντων 

συνιστούν ουσιώδη στοιχεία του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋ και δη απαράβατου̋ όρου̋ αυτή̋ (ΑΕΠΠ 

1014/19, 895/18 κ.α.), συνάγεται ότι η μη πλήρωση των όρων αυτών ω̋ και η μη συμμόρφωση των 

προσφερόμενων ειδών προ̋ τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ Επαναδιακήρυξη̋ επισύρουν την απόρριψη 

τη̋ υποβληθείσα̋ τεχνική̋ προσφορά̋ και,  κατά συνέπεια,τον αποκλεισμό του προσφέροντο̋ 

οικονομικού φορέα από τον Διαγωνισμό (άρθρο 91 παρ. 1 περ. α-β Ν. 4412/16).  

3.3.- Επομένω̋, η Επιτροπή Διενέργεια̋ Διαγωνισμού και Αξιολόγηση̋ Προσφορών εσφαλμένω̋ έκρινε 

ω̋ αποδεκτή την ανωτέρω τεχνική προσφορά του υποψηφίου οικονομικού φορέα «ΓΚΕΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ 

ΥΙΟΣ Ο.Ε. προκρίνοντα̋ αυτόν στο στάδιο αποσφράγιση̋ και αξιολόγηση̋ των οικονομικών προσφορών 

και την τελική ανάδειξη αυτού ω̋ προσωρινού αναδόχου.  

3.4.- Συνακόλουθα, στον εν λόγω Συνοπτικό Διαγωνισμό η μόνη προσφορά που δύναται ορθώ̋ και 

νομίμω̋ να γίνει αποδεκτή είναι η προσφορά που υπέβαλε ο έτερο̋ υποψήφιο̋ και ήδη ενιστάμενο̋ 

οικονομικό̋ φορέα̋ «Χ. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και, ω̋ εκ τούτου, θα πρέπει να αναδειχθεί ω̋ 
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προσωρινό̋ ανάδοχο̋ αυτού. 

Συνεπώ̋, ο προβαλλόμενο̋ λόγο̋ τη̋ εξεταζόμενη̋ ένσταση̋ ευσταθεί και πρέπει να γίνει δεκτό̋ ω̋ κατ’ 

ουσίαν βάσιμο̋. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Επιτροπή Αξιολόγηση̋ Ενστάσεων για τι̋ Δημόσιε̋ Συμβάσει̋ 

Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 
 

(α) την αποδοχή τη̋ υπ’ αρ. πρωτ. 27775/21-04-2020 ένσταση̋ του οικονομικού φορέα υπό την 

επωνυμία «Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με δτ «P.W.C. O.E.» κατά τη̋ υπ’ αρ. 100/2020 Απόφαση̋ 

Οικονομική̋ Επιτροπή̋ Δήμου Ιλίου.  

(β) την ανάδειξη του ανωτέρω ενιστάμενου οικονομικού φορέα ω̋ προσωρινού αναδόχου του 

Συνοπτικού Διαγωνισμού του Δήμου Ιλίου για την Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων. 

(γ) την απόδοση κατ’ άρθρο 127 Ν.4412/16 του καταβληθέντο̋ παραβόλου με κωδικό 330068678950 

0622 0037, ύψου̋ 600,00 Ευρώ, στον ω̋ άνω ενιστάμενο οικονομικό φορέα.» 

Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 

              Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω,  

             Αποφασίζει  Ομόφωνα 

1. Κάνει αποδεκτή  την  υπ΄αριθμ. πρωτ. 27775/21-04-2020 ένσταση̋ του οικονομικού φορέα υπό 

την επωνυμία «Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με δτ «P.W.C. O.E.» κατά τη̋ υπ’ αρ. 100/2020 

Απόφαση̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ Δήμου Ιλίου, για του̋ λόγου̋ που αναλυτικά ανωτέρω 

αναφέρονται στο πρακτικό αξιολόγηση̋ 

2. Την ανάδειξη του ανωτέρω ενιστάμενου οικονομικού φορέα με την επωνυμία : «Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» , ω̋ προσωρινού αναδόχου του Συνοπτικού Διαγωνισμού του Δήμου Ιλίου για την 

Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων  

3. Την απόδοση κατ’ άρθρο 127 Ν. 4412/16 του καταβληθέντο̋ παραβόλου με κωδικό 

330068678950 0622 0037, ύψου̋ 600,00 Ευρώ, στον ω̋ άνω ενιστάμενο οικονομικό φορέα με 

την επωνυμία : «Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» 

 

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., 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                Βέργο̋ Ι., Φεγγερό̋ Β., Κάβουρα̋. 
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