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             Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:104/02.01.2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                              1η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                                  την 02.01.2018 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 2η Ιανουαρίου 2018, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 56975/29.12.2017 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 29.12.2017. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ      Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                  Αντιπρόεδρος της Ο.Ε 

2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ   Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                    «    « 

4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.         «    « 

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.         «    « 

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

    ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,Δ.Σ      Μέλος της Ο.Ε.         

2. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.                         «      «  

ΑΠΟΦΑΣΗ –001– 

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

1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τη λήψη απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής της 

εταιρείας « ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε» κατά της 502/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ιλίου. 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 101/02.01.2018 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

        «Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του νόμου 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. Την με αρ.πρωτ.28042/23-06-2017 διακήρυξη που αφορά την σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο 

3ετούς διάρκειας ( με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος) για την «προμήθεια 

τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου για τα έτη 2018,2019 και 

2020 »,  προϋπολογισμού 1.721.497,11 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
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3. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/30.09.2010 τεύχος Α') «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 

δημόσιων συμβάσεων» που αφορά σε διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που 

προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

προϋπολογισμού άνω των 209.000€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

4. Το γεγονός ότι αρμόδιο όργανο για να αποφασίσει επί της προσφυγής είναι εκείνο που έχει την 

εξουσία να κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. (ΕΑ ΣτΕ 959/2010) (Εγκύκλιος Υπ. 

Υποδομών Μεταφ. & Δικτ. εγκ.23/Δ17γ/10/200/ΦΝ 458/06.12.2010) . Επομένως, στους Δήμους 

αρμόδιο όργανο είναι η Οικονομική Επιτροπή, εκτός από τις περιπτώσεις που έχει παραχωρήσει 

την αρμοδιότητά της στο Δημοτικό Συμβούλιο. (άρθρο 72 παρ.1 περιπτ.ε του Ν.3852/2010) 

 

Σας διαβιβάζουμε, την προδικαστική προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία:   

« ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.,» κατά της 502/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου 

(Α.Δ.Α.: ΩΘΞΖΩΕΒ-8ΨΝ) με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, την από 28/12/2017 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, την 

από 29/12/2017 πρόσθετη παρέμβαση της εταιρείας «ΑΦΕΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΕ»,  καθώς και το φάκελο 

που αφορά την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, και παρακαλούμε 

 να αποφασίσετε σχετικά.  

 

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η 
 
Στο Ίλιον και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ιλίου την 22η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 

2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ οι παρακάτω υπογράφοντες: 

1. Ευαγγελία Γαλάνη, τακτικό μέλος, ΠΕ Δασολόγος, 

2. Ανδρέας Μιχαηλίδης, τακτικό μέλος, ΤΕ Μηχανικός, 

3. Μαρία Δαμουλιάνου, αναπληρωματικό μέλος, ΠΕ Διοικητικός, 

αποτελούντες την επιτροπή εξέτασης - αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες 

συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11α του 

Ν. 4412/2016, που ορίστηκαν με την αριθμ. 044/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Ιλίου (ΑΔΑ 69Σ9ΩΕΒ-747) έχοντας υπόψη: 

α) την υπ’ αριθμ. 28042/23-06-2017 διακήρυξη με θέμα:  

«Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την σύναψη συμφωνίας 

πλαίσιο τριετούς διάρκειας, [με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος] για την προμήθεια 

τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, προϋπολογισμού 1.721.497,11€ (ενός 

εκατομμυρίου επτακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και ένδεκα λεπτών), 
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συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε δύο ημερήσιες εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας, οι οποίες εκδίδονται στην 

Αθήνα, σε δύο εφημερίδες της οικείας Περιφέρειας και σε μία από τις ειδικές εφημερίδες δημοσίευσης 

δημοπρασιών, καθώς επί σης, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου  

www.ilion.gr 

β) την με αριθμό 193/27879/23-06-2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α.: ΩΖΤΖΩΕΒ-

ΟΨΧ), σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού, 

γ)την με αριθμό 263/27847/23-06-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: Ψ908ΩΕΒ-

Σ6Ρ)σύμφωνα με την οποία συγκροτήθηκε επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύμβασης 

δημοσίων συμβάσεων, 

δ) την με αριθμό 270/27854/23-06-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: ΨΧ8ΘΩΕΒ-Η1Γ) 

με την οποία εγκρίθηκαν η διάθεση της πίστωσης της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, οι τεχνικές 

προδιαγραφές και καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης για την προμήθεια για την έγκριση πίστωσης, 

τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, προϋπολογισμού 1.721.497,11€ (ενός εκατομμυρίου επτακοσίων είκοσι 

ενός χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και ένδεκα λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.»,  

ε) την με αριθμό 283/30038/06-07-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου 

(Α.Δ.Α.: 700ΞΩΕΒ-3Ν5) σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης 

των ηλεκτρονικών προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων της Διακήρυξης, 

στ) την με αριθμό 284/30039/06-07-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: ΩΘΓ2ΩΕΒ-

964) με την οποία εγκρίθηκε η ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ.270/2017 Απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής ως προς την συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης,  

ζ) το γεγονός ότι ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

η) το από 10/08/2017 πρακτικό αξιολόγησης ηλεκτρονικού διαγωνισμού, 

θ)  την υπ’ αριθμ. 362/37692/05-09-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την προαγωγή 

όλων των διαγωνιζόμενων στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών του 

ι)  το από 27/09/2017 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών,  

ια) την υπ’ αριθμ. 392/42259/29-09-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την προαγωγή 

όλων των διαγωνιζόμενων στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού,  

ιβ)  την από 11-10-2017 πρόσκληση προσωρινών αναδόχων υποβολής δικαιολογητικών 

κατακύρωσης,  

ιγ) το από 09-11-2017 έγγραφο της επιτροπής αξιολόγησης για την προσκόμιση πρόσθετων 

δικαιολογητικών, 
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ιδ) την υπ’ αριθμ. 502/53939/07-12-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 

πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο 

3τούς διάρκειας (με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος) για την «Προμήθεια τροφίμων 

για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου για τα έτη 2018, 2019 και 2020» 

ιε) την από 29-12-2017 έγγραφη παρέμβαση της εταιρείας  «ΑΔΕΛΦΕΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ο.Ε.» 

ιστ) την από 02-01-2017 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ιλίου, 

ιζ) τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.  

 

Στις 18/12/2017 περιήλθε στο Δ. Ιλίου και ειδικότερα στην επιτροπή εξέτασης - αξιολόγησης ενστάσεων 

& προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, η από 18-12-17 

προδικαστική προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα το Περιστέρι Αττικής, στην οδό Βασιλέως Αλεξάνδρου 84 με την 

οποία ζητείται :  

 Να ακυρωθεί η υπ’ αριθμόν 502/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, με 

την οποία εγκρίθηκε το από 27/10/2017 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο 3ετούς διάρκειας (με δυνατότητα παράτασης για 

ένα (1) επιπλέον έτος) για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 

Ιλίου για τα έτη 2018, 2019 και 2020», διά του οποίου έγιναν αποδεκτά τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης όλων των υποψηφίων, των οποίων οι προσφορές είχαν γίνει ήδη 

αποδεκτές, και κατά συνέπεια ορίσθηκαν ως ανάδοχοι της Συμφωνίας – Πλαίσιο, καθώς και κάθε 

άλλη συναφής με τα ανωτέρω πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής.  

 Να αποκλειστούν από την υποομάδα Β’ της 1ης ομάδας της διακήρυξης (Είδη Παντοπωλείου για 

το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ιλίου) οι έτερες ανάδοχοι α) ατομική επιχείρηση του κ. 

ΑΝΔΡΕΑ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑ και β) ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΕΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ 

Ο.Ε.».  

 Να ανατεθεί στην εταιρεία μας η προμήθεια της υποομάδας Β’ της 1ης ομάδας της διακήρυξης 

(Είδη Παντοπωλείου για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ιλίου), καθώς έχουμε υποβάλει 

την επόμενη κατά σειρά πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά. 

Η επιτροπή εξετάζοντας αρμοδίως την υπό κρίση προσφυγή έχει να παρατηρήσει τα εξής : 

 

Α. Ως προς τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της ατομικής επιχείρησης του κ. ΑΝΔΡΕΑ 

ΣΚΟΥΡΙΑ. 

Α1. Ως προς το 1ο λόγο προσφυγής δηλ. την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου το οποίο 

καλύπτει εν μέρει την απαίτηση του άρθρου 15 παρ. 1 της διακήρυξης η επιτροπή παρατηρεί ότι 

σύμφωνα με τη διακήρυξη, η οποία αποτελεί κανονιστική πράξη και δεν έχει προσβληθεί από τους 
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συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καθ’ οιοδήποτε τρόπο, ζητείται απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης 

τελευταίου τριμήνου πράγμα το οποίο έχει πραγματοποιηθεί. Συνεπώς τα όσα αναγράφονται στην εν 

λόγο προσφυγή δεν βρίσκουν έρεισμα στη διακήρυξη και ως εκ τούτου ο προτεινόμενος λόγος 

προσφυγής κρίνεται απορριπτέος. 

Α2. Όσον αφορά του ισχυρισμούς του προσφεύγοντος ότι στην ένορκη βεβαίωση δεν περιλαμβάνεται 

σχετική δήλωση με το σύνολο των καταστάσεων που αναγράφονται στο άρθρο 7 παρ. 3 της 

διακήρυξης, αφενός οι λόγοι αυτοί έχουν ήδη αναφερθεί στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας 

(ΕΕΕΠ) το οποίο προσκομίσθηκε και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και αφετέρου οι λόγοι αυτοί 

καλύπτονται από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν στο παρόν στάδιο του διαγωνισμού.  Συνεπώς ο 

προτεινόμενος λόγος προσφυγής κρίνεται απορριπτέος. 

 

Β. Ως προς τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΕΣ 

ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ο.Ε.» 

 
Β1. Όσον αφορά την εταιρεία «ΑΔΕΛΦΕΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ο.Ε.» και έχει σχέση με τα συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά που ζητήθηκαν η επιτροπή κρίνει ότι αυτά ορθώς υποβλήθηκαν σύμφωνα με τη 

διακήρυξη που αναφέρει ότι :  

«Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε 

(5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν…. Η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο 

για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.» 

Δηλαδή μετά από το 9-11-2017 έγγραφο της επιτροπής του διαγωνισμού σχετικά με χορηγηθείσα 

προθεσμία πέντε (5) ημερών για προσκόμιση δικαιολογητικών, έγινε αίτηση για την έκδοση των 

πιστοποιητικών στο Πρωτοδικείο Αθηνών, η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στο ηλεκτρονικό 

σύστημα στις 14-11-2017 και στη συνέχεια χορηγήθηκε το πιστοποιητικό με ημ/νία θεώρησης 20-11-

2017.  

Πέραν αυτού όμως, η Αναθέτουσα Αρχή μπορούσε να παρατείνει την προθεσμία για δεκαπέντε (15) 

επιπλέον ημέρες  το οποίο όμως – καλή τη πίστει -  δεν το έκρινε σκόπιμο,  καθότι είχε ήδη υποβληθεί η 

αίτηση για την έκδοση των πιστοποιητικών.   

Δεν τίθεται λοιπόν, θέμα εμπρόθεσμης ή μη υποβολής των πιστοποιητικών και συνεπώς  ο 

προτεινόμενος λόγος προσφυγής κρίνεται απορριπτέος. 

 

Β2.α. Όσον αφορά τους ισχυρισμούς σχετικά με τη μη υποβολή επικαιροποιημένου πιστοποιητικού περί 

μη κατάθεσης αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης,  τονίζεται ότι η εκκαθάριση 

προϋποθέτει της λύση της εταιρείας (Εγκ. Υπ. Οικ. ΠΟΛ.1045/10-02-2015). Εάν κατά συνέπεια από τα 
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προσκομιζόμενα πιστοποιητικά (έχει ήδη προσκομισθεί πιστοποιητικό ΓΕΜΗ με αρ. πρωτ. 

471904.670473/18-10-2017, στο οποίο βεβαιώνεται η μη λύση της εταιρείας) προκύπτει  ότι η εταιρεία 

δεν έχει λυθεί, είναι περιττή η βεβαίωση ότι η εταιρεία δεν τελεί υπό εκκαθάριση (Γνωμ. ΝΣΚ 

705/1992). Επομένως ορθά η επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού έκρινε ότι δεν υπάρχει η 

παράλειψη αυτή. Ο προτεινόμενος λόγος προσφυγής κρίνεται απορριπτέος. 

Β2.β. Ισχύουν τα παραπάνω σχετικά με την υποβολή πιστοποιητικού ΓΕΜΗ στο οποίο βεβαιώνεται η μη 

λύση της εταιρείας και ως εκ τούτου ο προτεινόμενος λόγος προσφυγής κρίνεται απορριπτέος. 

Β2.γ.  Όσον αφορά τις ένορκες βεβαιώσεις που υποβλήθηκαν, αυτές νομότυπα και εμπρόθεσμα 

υποβλήθηκαν, το δε περιεχόμενό τους καλύπτει τα όσα επιτάσσει η διακήρυξη. Ο προτεινόμενος λόγος 

προσφυγής κρίνεται απορριπτέος. 

Β2.δ. Σχετικά με τη μη προσκόμιση πιστοποιητικών περί μη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης  και περί 

μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση της ατομικής επιχείρησης κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 

(ατομικής επιχείρησης, παρόχου της δάνειας τεχνικής ικανότητά του στην προσφέρουσα εταιρεία 

«ΑΔΕΛΦΕΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ο.Ε.») αυτά είχαν ήδη υποβληθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα και φέρουν τους 

αρ. πρωτ. πιστοποιητικών 24009/13-11-2017 & 10257/10-112017. Ο προτεινόμενος λόγος προσφυγής 

κρίνεται απορριπτέος.  

Β3. Όσον αφορά το λόγο περί μη προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης του Ν1599/86 σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο εδάφιο ε της παρ. 9 του Άρθρου 15, αυτός δεν βρίσκει έρεισμα στη διακήρυξη διότι η 

παρ. 9 σχετίζεται με Ανώνυμες Εταιρείες και τα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών που πρέπει 

να προσκομίσουν εφόσον κριθούν ως προσωρινοί ανάδοχοι. 

Επιπλέον, από το ήδη υποβληθέν στο ηλεκτρονικό σύστημα, ισχύον καταστατικό της εταιρείας  

ΑΔΕΛΦΕΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ο.Ε. προκύπτει ότι δεν συμμετέχει Ανώνυμη Εταιρεία στο εταιρικό της κεφάλαιο. 

Συνεπώς ο προτεινόμενος λόγος προσφυγής κρίνεται απορριπτέος.  

 
Κατόπιν των παραπάνω η Επιτροπή εξέτασης - αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες 

συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών  

Γνωμοδοτεί 

 

Για την απόρριψη των προβαλλόμενων λόγων της  Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρείας 

«ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  στο σύνολό τους.». 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή του οικονομικού φορέα με επωνυμία «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο σύνολό της, για του λόγους που  αναλυτικά ανωτέρω  
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αναφέρονται στη γνωμοδότηση της επιτροπής. 

 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                                              Κουμαραδιός Γ.,Γκόγκος Κ.,       

                                         Χαραλαμπόπουλος Ι., Βέργος Ι., 

                                           Κανελλόπουλος Γ.,Γαλούνης Δ.     

           

                ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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