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       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:24389/22.06.2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                             27η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                                 την 21.06.2018 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 21η Ιουνίου 2018, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 23537/15-06-2018 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 15-06-2018. 

        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. 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. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.          Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ     «     «          

3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.   «     «   

              ΑΠΟΦΑΣΗ –246– 

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

3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6,που αφορά την έγκριση πρακτικού 

της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών για την 

ανακατασκευή της Πλατείας Δασκάλας (Ο.Τ. 346) ως προς την Ομάδα Δ’ ‘’Σκυρόδεμα’’». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 23750/18.06.2018 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας  του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

«Σας στέλνουμε το από 18/06/2018 πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

των τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών, που αφορούν στην «Προμήθεια υλικών για 

την ανακατασκευή της Πλατείας Δασκάλας (Ο.Τ. 346) ως προς την Ομάδα Δ’ “Σκυρόδεμα”» 

καθώς και το φάκελο της ανωτέρω προμήθειας, και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.» 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ  

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
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ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» 

για την «Προμήθεια υλικών για την ανακατασκευή της Πλατείας Δασκάλας (Ο.Τ. 346), ως 

προς την Ομάδα Δ΄ «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ»», προϋπολογισμού 8.351,40 € συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 

 
 
Στο Ίλιον σήμερα την 12/06/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση στον 3ο Όροφο στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 

124/29-03-2018 (ΑΔΑ: ΩΟΝΦΩΕΒ-6ΨΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να 

προβεί στην αξιολόγηση των φακέλων συμμετοχής των υποψηφίων αναδόχων για την «Προμήθεια 

υλικών για την ανακατασκευή της Πλατείας Δασκάλας (Ο.Τ. 346), ως προς την Ομάδα Δ΄ 

«ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ»». 

 

Στην συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες : 

1. Μπίνιος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 

2. Ζήση Χαρίκλεια, τακτικό μέλος 

3. Κοντεκάκη Δήμητρα, τακτικό μέλος 

 

Έχοντας υπόψη : 

 Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (προσαρμογή στις 

οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 Την υπ΄ αριθμ.15 Κατευθυντήρια οδηγία (απόφαση 161/2016) της Διεύθυνσης Νομικών 

Υπηρεσιών της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

 Την υπ΄ αριθμ. 446/29-03-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

 Την υπ΄αριθμ. 124/29-03-2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : ΩΟΝΦΩΕΒ-6ΨΥ). 

 Την υπ΄ αριθμ. 13715/03-04-2018 διακήρυξη για την «Προμήθεια υλικών για την ανακατασκευή 

της πλατείας Δασκάλας (Ο.Τ. 346)». 

 Το από 04/05/2018 πρακτικό αξιολόγησης των υποβληθέντων φακέλων του Διαγωνισμού. 

 Την με αριθμ. 196/11-05-2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : ΨΥΩΩΕΒ-7Χ7), με την 

οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και αποφασίσθηκε η επαναδιακήρυξη του διαγωνισμού 

για την Ομάδα Δ (Σκυρόδεμα), λόγω αναγκαιότητας της προμήθειας. 

 Την υπ΄αριθμ. 19573/25-05-2018 Επαναδιακήρυξη για την «Προμήθεια υλικών για 

την ανακατασκευή της Πλατείας Δασκάλας (Ο.Τ. 346), ως προς την Ομάδα Δ΄ 

«ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ»». 

συνήλθε για την διενέργεια της ανωτέρω Δημοπρασίας.  
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Η Επιτροπή δημοσία συνεδριάζουσα δέχεται τις προσφορές των ενδιαφερομένων σε όλη τη διάρκεια 

της αναφερομένης στην διακήρυξη ώρας κατά σειρά προσελεύσεως, συνολικά κατέθεσαν προσφορές 

δύο (2) ενδιαφερόμενοι. 

 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, τα μέλη της Επιτροπής δήλωσαν ότι δεν 

μπορεί να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης. 

 

Κατόπιν η Επιτροπή αριθμεί τις προσφορές των ενδιαφερόμενων, με σειρά προσέλευσης ως κάτωθι : 

1. «ΟΧΑΝΕΣ ΑΛΕΞ. ΑΪΔΙΝΙΑΝ», Σαρανταπόρου 13, Μέγαρα Αττικής, τηλ. 22960-26260, η 

οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα στο Πρωτόκολλο με αρ. πρωτ. 22347/11-06-2018. 

2. «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ Μ.ΕΠΕ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» Τέρμα οδού Αναπαύσεως, Άνω 

Λιόσια, τηλ. 2102470007 - ΑΦΜ:800360714, η οποία παραδόθηκε στην Επιτροπή. 

 

Η Επιτροπή ξεκίνησε την έναρξη της δημόσιας αποσφράγισης των προσκομισθέντων φακέλων.  

Αρχικά, αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» όπου 

διαπιστώθηκε ότι: 

 

1. Η εταιρεία «ΟΧΑΝΕΣ ΑΛΕΞ. ΑΪΔΙΝΙΑΝ» στο φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» υπέβαλε 

έντυπο ΤΕΥΔ στο οποίο στο ΜΕΡΟΣ ΙΙ, ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: «Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 

καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 

κατωτέρω;» έχει δώσει την απάντηση: [ΝΑΙ].  

Σύμφωνα με την 19573/25-05-2018 Επαναδιακήρυξη του παρόντος διαγωνισμού και στο 

ΑΡΘΡΟ 5: Δικαιολογητικά Συμμετοχής, τμήμα Β: Δικαιολογητικά σε περίπτωση επίκλησης 

δάνειας επαγγελματικής ικανότητας – οικονομικής επάρκειας, ρητά αναφέρεται ότι: 

«............Στην περίπτωση αυτή, οι υποψήφιοι πρέπει να αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή 

ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την 

προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών. Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου 

δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται με την προσκόμιση κάθε αναγκαίου εγγράφου και 

ενδεικτικά: 

(α). Έγγραφης δέσμευσης του τρίτου φορέα απευθυνόμενης προς την Αναθέτουσα 

Αρχή με την οποία θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνάψει έγγραφη συμφωνία 

συνεργασίας για την υλοποίηση του Έργου με τον διαγωνιζόμενο, πριν την τελική κατακύρωση 

του παρόντος διαγωνισμού, προκειμένου να αναλάβει την προμήθεια των αγαθών.   

(β). Έγγραφης συμφωνίας συνεργασίας με το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

διάρκειας τουλάχιστον ίσης με το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης του 
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έργου. 

(γ). Όλων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων δικαιολογητικών από τα οποία αποδεικνύεται η 

ύπαρξη της επαγγελματικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας του τρίτου που πρόκειται να 

δανειστεί. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η προσκόμιση των εγγράφων σύστασης και 

εκπροσώπησης του τρίτου, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, 

από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του καθώς και τα πρόσωπα που 

δεσμεύουν τον παραπάνω με την υπογραφή τους». 

Η εταιρεία «ΟΧΑΝΕΣ ΑΛΕΞ. ΑΪΔΙΝΙΑΝ» στο φάκελο δικαιολογητικά συμμετοχής δεν 

κατέθεσε έγγραφα για απόδειξη δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της Επαναδιακήρυξης όπως αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω, 

περιπτώσεις  (α) και (β).  

Κατέθεσε δικαιολογητικά μόνο για τις απαιτήσεις της Επαναδιακήρυξης που καλύπτουν την 

ανωτέρω αναφερόμενη περίπτωση (γ).      

 

Για τον ανωτέρω λόγο απορρίπτεται η συμμετοχή της και δεν προβιβάζεται στο επόμενο 

στάδιο της αποσφράγισης της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

 

2. Η εταιρεία «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ Μ.ΕΠΕ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ», στο φάκελο 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» υπέβαλε ορθά το έντυπο ΤΕΥΔ σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

από την παρούσα επαναδιακήρυξη, οπότε προβιβάζεται στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης 

της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

 

Στη συνέχεια, αποσφραγίστηκε ο φάκελος της συμμετέχουσας εταιρείας «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ 

Μ.ΕΠΕ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» που προβιβάστηκε στο επόμενο στάδιο, με την ένδειξη 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου διαπιστώθηκε ότι υπέβαλε ορθά όλα όσα προβλέπονται από την 

παρούσα Επαναδιακήρυξη οπότε προβιβάζεται στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης της 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

Στη συνέχεια, αποσφραγίστηκε ο φάκελος της συμμετέχουσας εταιρείας «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ 

Μ.ΕΠΕ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» που προβιβάστηκε στο επόμενο στάδιο, με την ένδειξη 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου διαπιστώθηκε ότι υπέβαλε τιμή προσφοράς 8.060,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή προτείνει: 

ως προσωρινό ανάδοχο για την «Προμήθεια υλικών για την ανακατασκευή της Πλατείας 

Δασκάλας (Ο.Τ. 346), ως προς την Ομάδα Δ΄ «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ»» την  εταιρεία  «ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

ΠΑΠΠΟΥΣ Μ.ΕΠΕ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ», η οποία κατέθεσε οικονομική προσφορά ποσού 

8.060,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της με 
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κωδικό Π38/2018 μελέτης και της με αριθμό 19573/25-05-2018 Επαναδιακήρυξης.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

       Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

        Αποφασίζει  Ομόφωνα 

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

Ν. 3852/2010 

2. Εγκρίνει το Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την 

«Προμήθεια υλικών για την ανακατασκευή της Πλατείας Δασκάλας (Ο.Τ. 346) ως προς την 

Ομάδα Δ’ ‘’Σκυρόδεμα’’»  και ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο της παραπάνω προμήθειας, την  

εταιρεία με την επωνυμία «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ Μ.ΕΠΕ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ», η 

οποία κατέθεσε οικονομική προσφορά ποσού 8.060,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και 

είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της με κωδικό Π38/2018 μελέτης και της με αριθμό 

19573/25-05-2018 Επαναδιακήρυξης. 

 

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

προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ( ήτοι της οικονομικής επιτροπής), η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό 

της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 

Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο 

αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

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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