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       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43284/22.11.2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                         49η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                            την 22.11.2018 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 22η Νοεμβρίου 

2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 43282/22-11-2018 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 22-11-2018. 

        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 –378– 

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, λόγω άμεσης ανάγκης ως προς την 

ολοκλήρωση του θέματος για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων του Δήμου Ιλίου, που αφορά τη λήψη 

απόφασης επί της ένστασης της εταιρείας «Δ. ΤΙΓΚΑ – Χ. ΦΡΑΔΕΛΟΣ Ε.Ε» και το διακριτικό τίτλο 

ΠΡΟΣΕΙΛΟΣ κατά της 345/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιλίου. 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 43280/22.11.2018 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.  39345/30-10-2018 διακήρυξη που αφορά την «Προμήθεια μέσων ατομικής 

προστασίας»  προϋπολογισμού  65.369,53€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
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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: «Δ. ΤΙΓΚΑ –Χ. ΦΡΑΔΕΛΟΣ Ε.Ε» κατά 

της  345/02-11-2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου  με την οποία εγκρίθηκε η 

ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση λόγω της υποχρεωτικότητας και αναγκαιότητας που 

αφορά την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, καθώς και το φάκελο που αφορά την   «Προμήθεια 

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

 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Στο δημοτικό κατάστημα σήμερα 14 Νοεμβρίου 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. 

41646/12-11-2018  ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία «Δ.ΤΙΓΚΑ-Χ.ΦΡΑΔΕΛΟΣ Ε.Ε.» με δ.τ. 

«ΠΡΟΣΕΙΛΟΣ», που εδρεύει στη Γλυφάδα (Προποντίδος 64) κατά της υπ’ άρ. 345/2018 απόφασης  

Δημοτικού Συμβουλίου περί ανάδειξης  ως  προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια μέσων ατομικής 

προστασίας»  της εταιρείας  την επωνυμία «TREND CONSEPT INTERNATIONALA.E.». 

Με την ένσταση η  αιτούσα επιδιώκει την ακύρωση της με αρ. 40016/2-11-2018 απόφασης Δημοτικού 

Συμβουλίου  του Δήμου Ιλίου (ΑΔΑ:ΩΗΥΧΩΕΒ-2Ξ1) με την οποία εγκρίθηκε το από  1/11/2018 πρακτικό 

αξιολόγησης των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά από άγονο συνοπτικό διαγωνισμό για την 

ανάθεση της προμήθειας με τίτλο:  «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας» προϋπολογισμού 

65.369,53 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ., την ακύρωση της με αρ.πρωτ. 39345/30-10-2018 

επαναδιακήρυξης, την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT 

ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ως απαραδέκτως ασκηθείσα,  την απόρριψη των προσφορών των εταιρειών 

ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ  και TREND CONSEPT INTERNATIONALA.E. ως εκπρόθεσμες και την ανακήρυξη της 

ως αναδόχου της ανωτέρω προμήθειας.  

Η επιτροπή έχοντας υπόψη: 

α. Την με αρ. πρωτ. 41646/12-11-2018   ένσταση της εταιρείας «Δ.ΤΙΓΚΑ-Χ.ΦΡΑΔΕΛΟΣ Ε.Ε.» η οποία 

κατατέθηκε εμπρόθεσμα και συνοδευόμενη από το κατά  άρθρο 127 παρ.2 του Ν.4412/2016 

απαιτούμενο παράβολο ποσού 530,00 ευρώ. 

β. Την 39430/30-10-2018 πρόσκληση του Δήμου Ιλίου απευθυνόμενη σε συγκεκριμένους φορείς 

προκειμένου να καταθέσουν προσφορά στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση – κατόπιν άγονου συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μέσων 
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ατομικής προστασίας»  προϋπολογισμού 65.369,53 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ., με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής .Στην 

ανωτέρω πρόσκληση αναφέρεται ότι οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι  τη Τετάρτη 

31/10/2018 και ώρα 14:00 στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δ. Ιλίου ή μέχρι τη Πέμπτη 1/11/2018 και ώρα 

20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο 4ο όροφο. 

γ. Την με αρ. πρωτ. 399345/30-10-2018 διακήρυξη (18PROC003916523-30-10-2018) αναφέρεται ως 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η  31/10/2018 και ώρα 14:00 στο Τμήμα Πρωτοκόλλου 

του Δ. Ιλίου και στην 399345/30-10-2018 διακήρυξη (18PROC003927562-31-10-2018) αναφέρεται ως 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η  31/10/2018 και ώρα 14:00 στο Τμήμα Πρωτοκόλλου 

του Δ. Ιλίου  ή έως στις 20:30 μ.μ. την 01/11/2018 ημέρα Πέμπτη ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, 

4ος όροφος στο Δημαρχείο. 

δ. Τις προσφορές που κατατέθηκαν από τις  εταιρείες PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ, ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ,  TREND CONCEPT INTERNATONIAL Α.Ε., Δ. ΤΙΓΚΑ-Χ. ΦΡΑΔΕΛΟΣ Ε.Ε.  

ε. Το από 1/11/2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγηση προσφορών. 

στ. Την υπ’ άρ. 345/2018 απόφασης  Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού και 

ανάδειξης  ως  προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας»  της εταιρείας  

την επωνυμία «TREND CONSEPT INTERNATIONALA.E.». 

ζ. Ότι η  απευθείας ανάθεση δημοσίων συμβάσεων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς να 

έχει προηγηθεί δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, αποτελεί μια εξαιρετική διαδικασία στην οποία ως 

χρόνος έναρξης της διαδικασίας νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φoρείς της 

πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στην οποία προσδιορίζεται και η ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών.  

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

εξής : 

1. Στην προκείμενη περίπτωση στη πρόσκληση , η οποία είναι καθοριστική για τον προσδιορισμό της 

καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή προσφορών , αναφέρεται ως ημερομηνία υποβολής 

προσφορών Τετάρτη 31/10/2018 και ώρα 14:00 στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δ. Ιλίου ή μέχρι τη 

Πέμπτη 1/11/2018 και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο 4ο όροφο και η 

διόρθωση στη διακήρυξη της ημερομηνίας έγινε προκειμένου να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο 

εγγράφων (Πρόσκληση-διακήρυξη) και προτείνεται η απόρριψη της  ένστασης σε ότι αφορά το πρώτο 

μέρος με το οποίο ζητείται η ακύρωση της 399345/30-10-2018 διακήρυξης (18PROC003927562-31-10-

2018) στην οποία αναφέρεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η  31/10/2018 και 

ώρα 14:00 στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δ. Ιλίου  ή έως στις 20:30 μ.μ. την 01/11/2018 ημέρα Πέμπτη 

ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, 4ος όροφος στο Δημαρχείο και η αναγνώριση ως καταληκτικής 

ημερομηνίας η 31/10/2018 και ώρα 14:00. 
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2. Η προσφορά της εταιρείας «PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» έχει κριθεί ήδη 

από την επιτροπή ότι δεν παραδόθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4412/16 όπως ισχύει  και 

προτείνεται η απόρριψη και του 2ου λόγου της ένστασης. 

3. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο 1 οι προσφορές των εταιρειών  ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ  και 

TREND CONSEPT INTERNATIONAL A.E.  ορθώς έγιναν δεκτές  ως εμπρόθεσμες. Επιπλέον σε ότι αφορά 

τη προσφορά της εταιρείας ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ  ήδη η επιτροπή στο πρακτικό της αναφέρει ότι έχει 

υποβάλλει προσφορά μόνο για δύο ομάδες και όχι για το σύνολο των ομάδων όπως ορίζεται ρητά στη 

διακήρυξη και  προτείνεται η απόρριψη του 3ου λόγου της ένστασης . 

4. Σε ότι αφορά τα αναφερόμενα σχετικά με το άνοιγμα τεχνικών και οικονομικών προσφορών η 

επιτροπή επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση δεν προβλέπεται 

ρητώς από το νόμο η διαδικασία ανοίγματος των προσφορών και δίδεται η δυνατότητα στην επιτροπή 

να ανοιχθούν όλοι οι φάκελοι. 

Η Επιτροπή έχοντα υπόψη τα ανωτέρω προτείνει την απόρριψη εν όλω της ένστασης » 

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. Απορρίπτει την  με αρ. πρωτ. 41646/12-11-2018  ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία «Δ.ΤΙΓΚΑ-

Χ.ΦΡΑΔΕΛΟΣ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΠΡΟΣΕΙΛΟΣ», που εδρεύει στη Γλυφάδα (Προποντίδος 64), για τους 

λόγους που αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω. 

 

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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