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     Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:16493/30.04.2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                       19η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                            την 30.04.2018 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 30η Απριλίου 2018, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ.16488/30-04-2018 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 30-04-2018. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ        Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ  Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

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

3. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.           «     « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                    «     « 

5. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.         «      « 

6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.        «     « 

7. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ         «     «           

8. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.                   «     «   

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ουδείς 

        ΑΠΟΦΑΣΗ –177– 

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

1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6, που αφορά τη λήψη απόφασης επί της 

ένστασης της εταιρείας «ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ» κατά της 154/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Ιλίου. 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 15988/26.04.2018 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.  7718/23-02-2018 διακήρυξη που αφορά την «Προμήθεια μέσων ατομικής 

προστασίας»  προϋπολογισμού  66.237,53€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

3. 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. 
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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 ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία: «ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ» κατά της  154/12-

04-2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου  με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 

αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών, την από 26/04/2018 γνωμοδότηση 

της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, καθώς και το φάκελο που αφορά την  

 «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας», και παρακαλούμε  να αποφασίσετε σχετικά.» 

 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Στο δημοτικό κατάστημα σήμερα 26 Απριλίου 2018 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 

συνήλθε η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων του άρθρου 221 Ν.4412/16 η οποία  συγκροτήθηκε με την 

αριθμ 16/18 απόφαση του Δ.Σ. προκειμένου να εξετάσει και να γνωμοδοτήσει σχετικά με την  με αρ. 

πρωτ. 14832/17-4-2018  ένσταση: 

 της εταιρείας με την επωνυμία «ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ», που εδρεύει στη Ν. Σμύρνη (οδός Δαρδανελίων 

149-151) 

κατά της υπ’ άρ. 154/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, περί αποσφράγισης 

και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής , τεχνικών και οικονομικών προσφορών  και 

ανάδειξης  ως  προσωρινού αναδόχου για όλες τις ομάδες της εταιρείας με την Επωνυμία : «PROSTASIA 

SAFETY EQUIPMENT ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ». 

Με την υπό εξέταση ένσταση η ενιστάμενη ζητά την μερική ακύρωση της ΑΟΕ 154/2018 κατά το μέρος 

που αφορά την απόρριψη της προσφοράς της  και την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας με την 

επωνυμία  «PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ»  

Η επιτροπή αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα, και έχοντας υπόψη  

 

1.Τη 7718/23-2-2018 διακήρυξη του Δ. Ιλίου,  με την οποία προκηρύχθηκε συνοπτικός διαγωνισμός με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την 

προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας. 

Σύμφωνα με τη διακήρυξη τα υπό προμήθεια είδη διαχωρίζονται σε  6 ομάδες, οι δε υποψήφιοι 

προμηθευτές μπορούν να καταθέσουν προσφορά για μία ή για περισσότερες ομάδες ειδών αλλά για το 

σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων της κάθε ομάδας (σελ.3).Στο διαγωνισμό που διενεργήθηκε 

έλαβαν μέρος τέσσερις οικονομικοί φορείς, μεταξύ των οποίων η ενιστάμενη η οποία κατέθεσε 

προσφορά για τα είδη της 1ης και 2ης ομάδας και η εταιρεία με την επωνυμία  «PROSTASIA SAFETY 

EQUIPMENT ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» η οποία κατέθεσε προσφορά για  όλες τις ομάδες. 

 

2.Επειδή η ένσταση κατατέθηκε εμπρόθεσμα και συνοδευόμενη από το κατά  άρθρο 127 παρ.2 του 
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Ν.4412/2016 απαιτούμενο παράβολο (σχ.το 1734025, σειράς Θ΄, διπλότυπο είσπραξης της Δ.Ο.Υ. Νέας 

Σμύρνης) ποσού 600,00 ευρώ. 

Συγκεκριμένα, με την προαναφερόμενη ένσταση, η εταιρεία «ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ» επιδιώκει την ακύρωση 

της 154/2018  Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, τόσο κατά το μέρος που  

απέρριψε την προσφορά της, όσο και κατά το μέρος που έκανε αποδεκτή την προσφορά της εταιρείας 

με την επωνυμία «PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» με έδρα την οδό 17ης 

Νοεμβρίου 81, Θεσσαλονίκη. 

Η Επιτροπή εξετάζοντας τα επιχειρήματα του ενιστάμενου οικονομικού φορέα έχει να παρατηρήσει τα 

εξής : 

1. Σε ότι αφορά την προσφορά της Ζηνοβίας Μίχου 

α. Από το πιστοποιητικό της εταιρείας CTC, για το υπό προμήθεια είδος «Γάντια από ύφασμα και 

νιτρίλιο» εμπορικής επωνυμίας “ECOPRO” δεν προκύπτει το εικονόσημο για προστασία από 

χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς καθώς επίσης το δείγμα δεν είναι σύμφωνο με τις τεχνικές 

προδιαγραφές όπως ρητώς αναφέρονται στο άρθ. 3 παραρτ, Β (σελ 39 Διακήρυξης). 

β. Για τα είδη « Φόρμα εργασίας» και «Στολή προστασίας μίας χρήσεως» δεν έχει υποβάλει τα 

απαιτούμενα από το άρθρο 3 παραρτ. Β (σελ. 47) και από το άρθρο 6 παραρτ. Α. (σελ 15),  

πιστοποιητικά  συμμόρφωσης. 

Ως εκ τούτου η επιτροπή γνωμοδοτεί υπέρ της  απόρριψης του πρώτου λόγου της ένστασης. 

 
2. Σε ότι αφορά την εταιρεία του Καπράγκου Χρ. 

α. Τα προσκομιζόμενα υπό της ανωτέρω εταιρίας Πιστοποιητικά/Δηλώσεις συμμόρφωσης  δεν 

έχουν υποβληθεί παραδεκτώς, καθόσον τυγχάνουν ιδιωτικά έγγραφα και θα έπρεπε να είχαν 

υποβληθεί είτε σε πρωτότυπα είτε σε αντίγραφα εξ επικυρωμένων εγγράφων. Ειδικότερα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του έχοντος, εν προκειμένω, εφαρμογή ν. 4250/2014, (ο οποίος 

μνημονεύεται στα έχοντας υπόψη, σημ. 9 σελ 2 της διακήρυξης)  τα ιδιωτικά έγγραφα πρέπει να 

κατατίθενται, είτε πρωτότυπα, είτε σε απλά φωτοαντίγραφα από επικυρωμένο αντίγραφο [με 

εμφανή δηλαδή στο αντίγραφο σφραγίδας επικύρωσης]. Πλην όμως τα υποβληθέντα από την 

ανωτέρω εταιρία Πιστοποιητικά/Δηλώσεις συμμόρφωσης υπεβλήθησαν σε απλά αντίγραφα και 

ούτως και για τον ως άνω λόγο η προσφορά του ανωτέρω υποψηφίου έπρεπε να είχε 

απορριφθεί. ( σχετικά με αρ. ΣτΕ 4043/2015, ΕΑ ΣτΕ…/14, ΕΛΣΥΝ : κλιμ. Προληπτικού ελέγχου 

δαπανών στο VII Τμήμα πράξη 24/18, Α.Ε.Π.Π. Απόφαση 87/18, 147/3-4-18 και 145/18 

Αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.  

β., δ. Υπέβαλε τις απαιτούμενες δηλώσεις συμμόρφωσης για τα είδη  α) γάντια συγκολλητών, β) 

μάσκα ημίσεως προσώπου και φίλτρα γ) μάσκα ολόκληρου προσώπου και φίλτρα σε απλό 

φωτοαντίγραφο και όχι θεωρημένο εκ του πρωτοτύπου σύμφωνα με το Ν.4250/2014 άρθρο 2 
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παρ. β.. 

γ. Από την προσκόμιση του πιστοποιητικού συμμόρφωσης για το ανακλαστικό γιλέκο δεν 

διακρίνεται με ευκρίνεια η ύπαρξη ή μη τσεπών σε αντίθεση με το προσκομισθέν δείγμα που 

έφερε τσέπες. 

ε. Για το είδος «Στολή προστασίας μίας χρήσης» το υλικό κατασκευής είναι από πολυαιθυλένιο 

και πολυπροπυλένιο ως εκ τούτου δεν είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές 

αναφέρονται στο άρθρο 3 παραρτ,.Β (σελ 47) από όπου προκύπτει ότι πρέπει  να είναι από 

πολυπροπυλένιο. 

 

Ως εκ τούτου  η επιτροπή γνωμοδοτεί υπέρ της  αποδοχής του δεύτερου λόγου της ένστασης . 

Κατ΄ ακολουθία των ανωτέρω η επιτροπή γνωμοδοτεί 

η με αρ. πρωτ.14832 /17-4-18 Ένσταση του  οικονομικού φορέα με την  επωνυμία «Ζηνοβία Μίχου» 

με έδρα στη Ν. Σμύρνη (οδός Δαρδανελίων 149-151) να γίνει εν μέρει αποδεκτή .» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

 Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

 Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Α. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6,του Ν. 

3852/2010 

Β. Αποδέχεται εν μέρει την με αρ. πρωτ.14832/17-4-18 ένσταση του  οικονομικού φορέα με την  

επωνυμία «Ζηνοβία Μίχου» με έδρα στη Ν. Σμύρνη (οδός Δαρδανελίων 149-151), για τους λόγους 

που αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω. 

Γ.  Εγκρίνει τη ματαίωση του διαγωνισμού  

Δ. Λόγω της υποχρεωτικότητας και αναγκαιότητας της προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας, 

εγκρίνει την ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση, με τους ίδιους όρους της υπ΄αριθμ. 

7718/23-2-2018 διακήρυξης του  Δήμου Ιλίου 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

     Κουμαραδιός Γ., Γκόγκος Κ,                      

     Χαραλαμπόπουλος Ι., ΒέργοςΙ., 

    Βομπιράκη Ν., Κανελλόπουλος Γ.,             

    Σταματόπουλος Γ., Κάβουρας Κ. 

                ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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