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      Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:27315/13.07.2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                            30η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                               την 13.07.2018 

 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 13η Ιουλίου 2018, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 27288/13-07-2018 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 13-07-2018. 

        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. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.        «     « 

6. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ         «     «          

7. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.         «     «  

   ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

        

 ΑΠΟΦΑΣΗ –298– 

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

7ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6, που αφορά τη λήψη απόφασης επί της 

ένστασης της εταιρείας «CLOUDPRINT DIGITAL AND PRODUCTS» κατά της 266/2018 Απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου. 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 27261/13.07.2018 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. 20222/01-06-2018 διακήρυξη που αφορά την «Έκδοση ιστορικού 

λευκώματος του Δήμου Ιλίου» προϋπολογισμού 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.24%  
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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. 

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: «CLOUDPRINT DIGITAL AND 

PRODUCTS» κατά της  266/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου  με την οποία 

εγκρίθηκε το πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών, την από   

13/07/2018 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, καθώς και το φάκελο που 

αφορά την «Έκδοση ιστορικού λευκώματος του Δήμου Ιλίου», και παρακαλούμε  να 

αποφασίσετε σχετικά.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

 

 Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τη γνωμοδήτηση της επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης 

ενστάσεων για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 221 παρ. 11α του Ν. 4412/2016 και έχει ως κατωτέρω: 

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η 

         Στο Ίλιον και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ιλίου την 12η του μήνα Ιουλίου του έτους 
2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μμ οι παρακάτω υπογεγραμμένοι: 

  1. Γαλάνη Ευαγγελία, τακτικό μέλος, κλάδου ΠΕ Δασολόγων, 

  2. Δασκαλάκη Άννα, τακτικό μέλος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, 

  3. Στρατουδάκη Μαρία, τακτικό μέλος, κλάδου  ΠΕ Μηχανικών, 

αποτελούντες την επιτροπή εξέτασης - αξιολόγησης ενστάσεων 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. 16/18-01-2018 (ΑΔΑ:7ΔΟΡΩΕΒ-ΖΨΚ) απόφαση του Δ.Σ. 
του Δήμου Ιλίου , έχοντας υπόψη: 

  α) Την υπ΄ αριθμ. 20222/01/06/2018 διακήρυξη (18PROC003188167 2018-06-01)    συνοπτικού 
διαγωνισμού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 
βάσει ποιοτικών κριτηρίων και τιμής για την διενέργεια της προμήθειας που αφορά την «Έκδοση 
ιστορικού λευκώματος του ∆ήμου Ιλίου», προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων 
τετρακοσίων ευρώ (74.400,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%», περίληψη της οποίας 
δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr.  

  β) Τα Πρακτικά Αξιολόγησης υποβληθέντων φακέλων «Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών 
Προσφορών», 

  γ) Την με αρ. 266/2018 (αρ. πρωτ. 26044/05-07-2018) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με 
την οποία εγκρίθηκαν τα ανωτέρω πρακτικά. 

συγκεντρώθηκαν για την εξέταση και γνωμοδότηση προς την Οικονομική Επιτροπή σχετικά με την 
από 10-07-2018 Ένσταση, η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, και συνοδευόμενη με το απαιτούμενο 
παράβολο,  από τον οικονομικό φορέα με επωνυμία «CLOUDPRINT DIGITAL AND DISPLAY 

http://www.ilion.gr/
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PRODUCTS MON. IKE» με έδρα στο Νέο Ηράκλειο, Αττικής, οδός  Μαραθώνος 7.    

Συγκεκριμένα, στην προαναφερόμενη ένσταση ζητείται η ακύρωση της  με αρ. πρωτοκ. 
26044/05-07-2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, ως και κάθε άλλη 
προηγηθείσα πράξη στο σκέλος που αφορά  τον αποκλεισμό από την περαιτέρω διαγωνιστική 
διαδικασία της επιχείρησης με την επωνυμία «CLOUDPRINT DIGITAL AND DISPLAY PRODUCTS MON. 
IKE» με έδρα στο Νέο Ηράκλειο, Αττικής, οδός  Μαραθώνος 7.    

Σύμφωνα με την 266/2018 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής  η εταιρεία «CLOUDPRINT 
DIGITAL AND DISPLAY PRODUCTS MON. IKE» αποκλείστηκε από το επόμενο στάδιο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας διότι: 
Δεν προκύπτει το συνολικό ύψος των συμβάσεων στο ίδιο αντικείμενο με αυτό που περιγράφεται 
στην με αριθμ. πρωτ. 20222/01-06-2018 Διακήρυξη σύμφωνα με την οποία: «Απαιτείται από τους 
υποψήφιος Οικονομικούς Φορείς να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας στο ίδιο αντικείμενο 
της παρούσας Διακήρυξης τουλάχιστον τριών (3) ετών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των δικαιολογητικών. Η εμπειρία αποδεικνύεται είτε με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εάν η εμπειρία 
αφορά το Δημόσιο Τομέα είτε με τιμολόγια εάν αφορά των Ιδιωτικό Τομέα. Το συνολικό ύψος των 
συμβάσεων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 100.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.»  

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι υποβληθείσες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης με αριθμ. πρωτ. 
2/8270/08-02-2018 από το Δήμο Ρόδου και η με αριθμ. πρωτ. 47977/19-12-2017 από το Δήμο 
Καλαμαριάς και οι από 30/10/2015 και 14/12/2016 βεβαιώσεις παραλαβής προμηθειών από το Δήμο 
Σύμης δεν όριζαν με σαφήνεια το αντικείμενο το οποίο αφορούσαν. Μετά από τηλεφωνική 
επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων Ρόδου, Καλαμαριάς και Σύμης καθώς και μετά από 
εκτενή αναζήτηση στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ευρέθησαν οι σχετικές συμβάσεις που έχει υπογράψει η εν λόγω εταιρεία 
με τους ανωτέρω φορείς Ο.Τ.Α. και διαπιστώθηκε ότι δεν αφορούσαν το ίδιο αντικείμενο με 
αυτό της με αριθ. 20222/01-06-2018 Διακήρυξης. 

Η Επιτροπή ενστάσεων εξετάζοντας τα επιχειρήματα του ενιστάμενου οικονομικού φορέα τα 
αναφερόμενα στη σχετική διακήρυξη καθώς  και το περιεχόμενο της προσφοράς του έχει να 
παρατηρήσει τα εξής: 

i. Σύμφωνα με την ως άνω διακήρυξη και συγκεκριμένα το άρθρο  2 του Β παραρτήματος 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Σχετικά µε τις εργασίες για το 
δηµιουργικό-προεκτυπωτικό στάδιο της παραγωγής του ιστορικού λευκώµατος του ∆ήµου 
Ιλίου, οι εργασίες περιγράφονται ως κάτωθι:  

• Σελιδοποίηση  

• Ψηφιακή επεξεργασία περίπου 600 φωτογραφιών (retouch) και ξεγυρίσµατα, όπου 
απαιτούνται  

• ∆ηµιουργία γραφικών και πινάκων, όπου απαιτούνται  

• Περιληπτική µετάφραση κάθε κεφαλαίου στην αγγλική γλώσσα και θα αφορά µία (1) σελίδα 
στο τέλος κάθε κεφαλαίου µε δύο φωτογραφίες και µε λεζάντες στην αγγλική  

• Προσχέδια  

• ∆ιορθώσεις προσχεδίων και τελικός σχεδιασµός του προσχεδίου (Layout) που θα επιλεγεί 

  • Σελιδοποίηση  

• Σχεδιασµός εξωφύλλου (3 προσχέδια)-ράχης και οπισθόφυλλου 

 • Τελική µακέτα εξωφύλλου 

 • Παράδοση τελικής µακέτας σε ηλεκτρονική µορφή (υψηλή ανάλυση για εκτύπωση κα 
χαµηλή ανάλυση σε CD και USB flash drive)  

Το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας είναι η εκτύπωση, η βιβλιοδεσία και εν γένει όλες οι 
απαιτούµενες επί µέρους παραγωγικές εργασίες µέχρι της τελικής παράδοσης των 3.000 
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αντιτύπων έκτασης περίπου 430- 450 σελίδων σε έγχρωµα εκτύπωση, διαστάσεων 23 εκ 
(πλάτος) Χ 33 εκ. (ύψος) από τα οποία 1.000 αντίτυπα θα είναι µε σκληρό λαµιναριστό 
εξώφυλλο και κουβερτούρα τετράχρωµη µε πλαστικοποίηση µατ, 1.500 αντίτυπα θα είναι µε 
σκληρό λαµιναριστό εξώφυλλο εντός σκληρής συρταρωτής θήκης, έγχρωµης µε 
πλαστικοποίηση, 500 αντίτυπα εντός πολυτελούς χειροποίητης κασετίνας και 8.000 οπτικούς 
δίσκους εντός χάρτινης θήκης (µε έγχρωµη εκτύπωση) µε τις σελίδες του έργου σε µορφή 
.pdf. 

ii. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ άρ. 20222/01/06/2018  διακήρυξης «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»: Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα 
τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του 
προσφέροντα µε τα όσα αναφέρονται στο Παράρτημα Β΄ της παρούσας, επί ποινή 
αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. 

iii. Σύμφωνα με το άρθρο  3 του Β παραρτήματος σελ. 34 της υπ’ άρ. 20222/01/06/2018   
διακήρυξης με τίτλο ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Απαιτείται από τους υποψήφιος Οικονοµικούς 
Φορείς να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας στο ίδιο αντικείμενο της παρούσας 
∆διακήρυξης τουλάχιστον τριών (3) ετών από την καταληκτική ημερομηνία 35 υποβολής των 
δικαιολογητικών. Η εμπειρία αποδεικνύεται είτε µε βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εάν η 
εμπειρία αφορά το ∆ημόσιο Τομέα είτε µε τιμολόγια εάν αφορά των Ιδιωτικό Τομέα. Το 
συνολικό ύψος των συμβάσεων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 100.000,00€ χωρίς 
Φ.Π.Α. 

iv. Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς του ενιστάμενου υποβλήθηκαν  βεβαιώσεις καλής 
εκτέλεσης, από τις οποίες όμως δεν προκύπτει η συνάφεια αυτών με το αντικείμενο της 
σύμβασης «Έκδοση ιστορικού λευκώματος του ∆ήμου Ιλίου» και τις εργασίες, για το 
δημιουργικό - προεκτυπωτικό στάδιο της παραγωγής του ιστορικού λευκώματος, όπως αυτά 
περιγράφονται στο  άρθρο  2 του Β παραρτήματος ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. 

Επιπλέον υποβλήθηκαν πρωτόκολλα παραλαβής από τα οποία δεν προκύπτει η συνάφεια με το 
αντικείμενο της σύμβασης όπως αναλύεται ανωτέρω αλλά και δεν μπορούν να γίνουν 
αποδεκτά διότι για την απόδειξη της εμπειρίας έπρεπε να προσκομιστούν επί ποινή 
αποκλεισμού βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. 

Κατόπιν των παραπάνω η Επιτροπή εξέτασης - αξιολόγησης ενστάσεων  για τις δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και γενικών υπηρεσιών  

 

Γνωμοδοτεί 

η από 10/6/2018 Ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία «CLOUDPRINT DIGITAL AND DISPLAY 
PRODUCTS MON. IKE» να  απορριφθεί στο σύνολό της.» 

 

 

 Αποφασίζει  Ομόφωνα 

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

3852/2010 

Β. Απορρίπτει την ένσταση στο σύνολό της, της εταιρείας «CLOUDPRINT DIGITAL AND PRODUCTS» 

κατά της υπ’ αριθμ. 266/2018 Α.Ο.Ε. που αφορά την έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών 

συμμετοχής και τεχνικών προσφορών για την «Έκδοση ιστορικού λευκώματος του Δήμου Ιλίου», για 
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τους λόγους που αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται, από την Επιτροπή εξέτασης – Αξιολόγησης 

Ενστάσεων. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                               Τα Μέλη 

                                              Κουμαραδιός Γ., Βομπιράκη Ν.,  

                                                                                                       Βέργος  Ι.,  Χαραλαμπόπουλος Ι., 

                                                                                                       Κανελλόπουλος Γ., Κάβουρας Κ.,  

           ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                                 Σταματόπουλος Γ. 
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