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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    50η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                     την 19.10.2022 

                 (Αριθμ. πρωτ. 77198/20.10.2022) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 19η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 09:30 π.μ. ύστερα από την υπ. αριθμ. 75941/14.10.2022 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 14.10.2022 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το 

άρθρο 78 του Ν. 4954/2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                         Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ           Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.                   «      « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.           «      « 

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

ΑΠΟΝΤΕΣ    

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                                     Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                         «      « 

3. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                                «      « 

4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.             «      « 

      ΑΠΟΦΑΣΗ –363–  

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

4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και 

ελέγχου εγγυητικών συμμετοχής της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 

βάσει τιμής, για την «Συμπλήρωση της δομής του Κ.Η.Φ.Η. στο Δήμο Ιλίου για την ενίσχυση της 

λειτουργικότητάς του» με κωδικό ΟΠΣ 5054775 η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

 «Αττική» 2014-2020». 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 75785/14.10.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

                «Λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 

• Το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. στ’ και ζ’ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, 
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• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, και ιδίως το άρθρο 72, όπως ισχύει, 

• Τους όρους της με αριθ. πρωτ. 63491/25-08-2022 Διακήρυξης,  

• Τη με αριθμό 224/2022 Απόφασή Οικονομικής Επιτροπής, 

• Τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, 

Σας στέλνουμε το από 12/10/2022 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και ελέγχου εγγυήσεων της 

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, που αφορά την «Συμπλήρωση της δομής του Κ.Η.Φ.Η. στο Δήμο Ιλίου 

για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς του» καθώς και το φάκελο της ανωτέρω υπηρεσίας, και 

παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, και 

του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι 

«ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»  

σύμφωνα με τη διακήρυξη της ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων για την:  

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ Κ.Η.Φ.Η. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ» 

Προϋπολογισμός: 861.528,73 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

Στο Ίλιον την 06η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη & ώρα 10:00π.μ., συνεδρίασε η Επιτροπή 

Διαγωνισμού (Ε.Δ.), που ορίσθηκε με την υπ. αριθ. 224/30-06-2022, αρ. πρωτ. 48998/01-07-2022 

(ΑΔΑ: ΨΩΦ1ΩΕΒ-Γ4Κ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιλίου, προκειμένου να προβεί 

στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής για την: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ Κ.Η.Φ.Η. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ», 

σύμφωνα με τη διακήρυξη της ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων υπ’ αριθμ. πρωτ. 63491/25-8-

2022, κωδικός ΟΠΣ 5054775 (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»), η οποία έχει λάβει ως 

αύξοντες αριθμούς (Α/Α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. τους αριθμούς 168574 

& 169677 και δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 22PROC011156385   2022-08-30.   

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, σύμφωνα με τη Διακήρυξη, ήταν η 

26/09/2022 και ώρα 15:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν 

η 30/09/2022 και ώρα 10:00. 

Κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 3.1.1 της διακήρυξης (ΑΔΑΜ 

22PROC011156385 2022-08-30), όπως προβλέπεται από τη διαδικασία του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., συνδέθηκαν 

στο σύστημα δύο μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού με τα διαπιστευτήριά τους (όνομα χρήστη και 

κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), έκαναν είσοδο στο περιβάλλον αποσφράγισης του 
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συστήματος και αφού επέλεξαν τον εν λόγω ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικούς αύξοντες 

αριθμούς Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 168574 & 169677, διαπίστωσαν ότι αφενός ο Διαγωνισμός ήταν 

χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα 

στο διαγωνισμό προσφορές.  

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης επεσήμανε ότι μέχρι την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

προσφορών δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. 

Στην συνέχεια, τα δύο (2) από τα μέλη της Επιτροπής, οι οποίοι εμφανίζονταν στο σύστημα του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και διέθεταν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών, 

καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και 

κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. 

Αμέσως μετά την ανωτέρω διαδικασία, οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν. Συγκεκριμένα, 

αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι (κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων) με ένδειξη (που αφορούν) 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» με αποτέλεσμα να 

είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Επισημαίνεται ότι η πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των υποφακέλων είναι δυνατή μόνο για τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Μετά την αποσφράγιση, αρχικά η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασε την προσκόμιση των εγγυητικών 

επιστολών συμμετοχής όλων των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 

1 του άρθρου 72 του ν.4412/2016. 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από το σύνολο των πέντε (5) μελών βρέθηκαν 

παρόντα  πέντε (5) μέλη, ήτοι: 

Παρόντες ήταν οι :  

1. ΚΟΥΡΤΙΜΑΝΙΤΣΗ ΝΙΚΗ, ΤΕ Φυσικοθεραπευτών, Τακτικό μέλος 

2. ΤΣΙΚΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΜΑΡΙΑ, ΠΕ Πληροφορικής, Αναπληρωματικό μέλος 

3. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, Τακτικό μέλος 

4. ΜΑΡΚΑΤΣΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Τακτικό μέλος 

5. ΜΑΚΡΑΚΗ ΚΕΡΑΝΙΑ, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Τακτικό μέλος 

 

Διαπιστωθείσης της απαρτίας, τα μέλη της Επιτροπή Διαγωνισμού αφού έλαβαν υπόψη τους τα εξής:  

• Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν για τον παρόντα διαγωνισμό 

• Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 63491/25-08-22 διακήρυξη (ΑΔΑΜ 22PROC011156385   2022-08-30) του 

εν λόγω διαγωνισμού, 
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προέβησαν σε αρίθμηση κατά αύξοντα αριθμό των φακέλων των επιμέρους έντυπων προσφορών 

των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, βάσει της κατάθεσής τους στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του 

Δήμου Ιλίου. Στην συνέχεια, έθεσαν τις υπογραφές τους επί των σφραγισμένων έντυπων φακέλων 

και των λοιπών δικαιολογητικών που εσωκλείονταν σε αυτούς και ξεκίνησε η διαδικασία αξιολόγησης 

των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής. 

Κατά τον έλεγχο των Εγγυήσεων Συμμετοχής, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε τα εξής: 

➢ Ο οικονομικός φορέας «ΣΥGLISIS O.E.», ο οποίος υπέβαλε  στον αύξοντα συστημικό αριθμό 

του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 169677 (Κ.Η.Φ.Η. ΥΠΟΕΡΓΟ 2), την προσφορά με Α/Α 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 300738, είχε καταθέσει ηλεκτρονικά την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, όπως 

ορίζει το άρθρο 2.4.3.1 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» της υπ’ αριθμ. πρωτ. 63491/2022 

Διακήρυξης. Ωστόσο, δεν είχε καταθέσει έντυπο σφραγισμένο φάκελο στο Κεντρικό Πρωτόκολλο 

του Δήμου Ιλίου μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι τις 

30/09/2022 και ώρα 10:00. 

Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2.1. «Εγγύηση Συμμετοχής» της υπ’ αριθμ. πρωτ. 63491/2022 

Διακήρυξης, «Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται 

ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο 

πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της 

παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής 

Διαγωνισμού.». 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.1(a) «Αξιολόγηση προσφορών» της υπ’ αριθμ. πρωτ. 

63491/2022 Διακήρυξης «Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης 

συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε 

του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα 

αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την 

απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης». 

Επομένως, η προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΣΥGLISIS O.E.» πρέπει να 

απορριφθεί ως απαράδεκτη. 

Κατόπιν η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν για τον παρόντα διαγωνισμό και το γενικότερο 

νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης, 

• Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 63491/25-08-22 διακήρυξη (ΑΔΑΜ 22PROC011156385   2022-08-30) του 

εν λόγω διαγωνισμού, 
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• Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής, όπως αυτά 

αποτυπώνονται στο ως άνω Πρακτικό, 

Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι 

Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΣΥGLISIS O.E.», με προσφορά Α/Α 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 300738, ως απαράδεκτης λόγω μη προσκόμισης του πρωτοτύπου της έντυπης 

εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του εν λόγω διαγωνισμού. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, ολοκλήρωσε το παρόν πρακτικό μέσω δια ζώσης συσκέψεως μεταξύ των 

μελών της επιτροπής. 

Το παρόν Πρακτικό, ψηφιακά υπογεγραμμένο, θα διαβιβασθεί ηλεκτρονικά ως «Sourcing – 

Εσωτερικό στοιχείο» μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος στην 

Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη απόφασης.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

                                                   Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

                                                   Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Την έγκριση του Πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και ελέγχου εγγυήσεων της επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισμού, που αφορά την «Συμπλήρωση της δομής του Κ.Η.Φ.Η. στο Δήμο Ιλίου για 

την ενίσχυση της λειτουργικότητάς του» με κωδικό ΟΠΣ 5054775 η οποία είναι ενταγμένη στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Αττική» 2014-2020» και την απόρριψη προσφοράς του οικονομικού φορέα 

«ΣΥGLISIS O.E.», με προσφορά Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 300738 ως απαράδεκτη, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ.1 του Ν.4412/2016, λόγω μη προσκόμισης του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης 

συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του εν λόγω διαγωνισμού. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, 

όπως ισχύει. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                     Βομπιράκη Ν., Τσιμόγιαννης Α.,  

                      Μαρκόπουλος Φ.,  Βέργος Ι.,  

     ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                                  Γαλούνης Δ.  
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