
      

  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

   από το πρακτικό τη̋ υπ’ αριθμ. 15η̋ Έκτακτη̋ Συνεδρίαση̋ 

                του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφαση̋  171/2019                                                                                  ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφαση̋ περί ματαίωση̋ του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού για τι̋ ανάγκε̋ του 

Δήμου» 

 

Σήμερα την 14η Αυγούστου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Έκτακτη Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο 

«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», ύστερα από την υπ’ αριθμ. 32857/14.08.2019 πρόσκληση του 

Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και 

επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλου̋ του̋ Δημοτικού̋ Συμβούλου̋ την  14.08.2019. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.                                          

                                                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΔΗ – 

ΝΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒAΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, 

ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΖΩΤΙΑΔΗΣ ΖΩΤΟΣ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ 

ΠΑΝΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

Ουδεί̋  

 

 

ΑΔΑ: ΩΧ0ΩΩΕΒ-Χ39
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.08.16 10:31:42
EEST
Reason:
Location: Athens

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d56466f7b5cd65851893305 στις 16/08/19 10:32



 2 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 41, ο Πρόεδρο̋ κ. Κουκουβίνο̋ Δημήτριο̋, κήρυξε την έναρξη τη̋ 

Συνεδρίαση̋, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσω̋ στην εξέταση του 1ου μοναδικού 

θέματο̋ τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 67 § 5 του Ν. 

3852/2010 και όπω̋ αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, που αφορά 

τη «Λήψη απόφαση̋ περί ματαίωση̋ του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τι̋ ανάγκε̋ του Δήμου», το θέμα θεωρείται 

επείγον διότι  α) αφορά διαγωνισμό που πρέπει να επαναδιακηρυχτεί άμεσα  καθώ̋ είναι  

επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθεί τάχιστα για την εξασφάλιση του δημόσιου 

συμφέροντο̋ και ειδικότερα του Δήμου Ιλίου και β) δεσμευόμαστε από έγγραφο τη̋ 

ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να ενεργήσουμε και να απαντήσουμε άμεσα. 

                 ******************* 

Ο Πρόεδρο̋ του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνο̋ Δημήτριο̋ εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 1ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ που αφορά τη Λήψη απόφαση̋ 

περί ματαίωση̋ του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού για τι̋ ανάγκε̋ του Δήμου. 

 Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 183/2019 Α.Ο.Ε. (με ΑΔΑ: 

ΩΘΕΕΩΕΒ-4Ψ4) & το υπ’ αριθμ. 31654/07.08.2019 έγγραφο τη̋ Διεύθυνση̋ Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

  «Έχοντα̋ υπόψη : 

α) την υπ’ αριθμ. 8324/08-03-2019 Διακήρυξη (19PRΟC004590418) του κ. Δημάρχου, 

Περίληψη τη̋ οποία̋ δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (AΔΑ: ΨΧ07ΩΕΒ-Υ2Σ) καθώ̋ και στην 

επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr 

β) την υπ’ αριθμ. 146/2019 Απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ περί έγκριση̋ πρακτικών 

και ανάδειξη  προσωρινών αναδόχων 

γ) την υπ΄αριθμ.866/2019 Απόφαση τη̋ ΑΕΠΠ 

δ) τι̋ απόψει̋ τη̋ υπηρεσία̋ επί τη̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋ 

 ε) την από 25/06/2019 παρέμβαση τη̋ εταιρεία̋ «ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» , 

  σα̋ παραθέτουμε τα κάτωθι: 

 Ο Δήμο̋ Ιλίου  με την υπ. αριθ. 8324/2019 διακήρυξη «προμήθεια ηλεκτρολογικού 

υλικού για τι̋ ανάγκε̋ του Δήμου»,  προκήρυξε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με 

κριτήριο κατακύρωση̋ την πλέον συμφέρουσα από οικονομική̋ άποψη̋ 

προσφορά βάσει τιμή̋. 

 Η επιλογή είχε σαν στόχο την ανάπτυξη τη̋ ανταγωνιστικότητα̋ μεταξύ των 

ΑΔΑ: ΩΧ0ΩΩΕΒ-Χ39

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d56466f7b5cd65851893305 στις 16/08/19 10:32



 3 

υποψηφίων προμηθευτών, με αποτέλεσμα την επίτευξη συμφέρουσα̋ τιμή̋ και κατ’ 

επέκταση την εξασφάλιση του δημόσιου συμφέροντο̋. 

Στο διαγωνισμό κατατέθηκαν συνολικά για όλε̋ τι̋ ομάδε̋ προσφορέ̋ από τέσσερι̋        

υποψήφιου̋ αναδόχου̋. 

 Με την 146/2019 Απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ περί έγκριση̋ πρακτικών , έγινε η 

ανάδειξη των προσωρινών αναδόχων . Αναλυτικά ω̋ εξή̋: 

Ανοίχτηκαν οι οικονομικέ̋ προσφορέ̋ των παρακάτω εταιρειών 

 

 

ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ε.Ε 

 

Ομάδα Α 

Ποσό: 79.342,83 € με ΦΠΑ 

Ομάδα Β 

Ποσό: 14.141,46 € με ΦΠΑ 

 

ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 

Ομάδα Α 

Ποσό:35.929,19 € με ΦΠΑ 

Ομάδα Β 

Ποσό: 14.185,60 € με ΦΠΑ 

     

Κατόπιν των παραπάνω αναδείχτηκαν προσωρινοί ανάδοχοι,  

 

για την ΟΜΑΔΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ο οικονομικό̋ φορέα̋ με την 

επωνυμία «ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», 

ο οποίο̋ κατέθεσε οικονομική προσφορά ποσού 35.929,19 € με ΦΠΑ 24% και  

για την ΟΜΑΔΑ Β: ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ, ο οικονομικό̋ φορέα̋ με 

την επωνυμία «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε»., ο οποίο̋ κατέθεσε οικονομική 

προσφορά ποσού 14.141,46 € με Φ.Π.Α. 24% . 

 

  Στη συνέχεια κατατέθηκε προσφυγή ενώπιον τη̋ ΑΕΠΠ, από την εταιρεία «ΠΑΝ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», κατά τη̋  ΑΟΕ 146/2019, στι̋ 20/06/2019 με ΓΑΚ 743, 

ζητώντα̋ την ακύρωση τη̋ παραπάνω απόφαση̋. 

  Η ΑΕΠΠ (8Ο κλιμάκιο), με τη λήψη τη̋ υπ΄αριθμ.866/2019 Απόφαση̋, δέχεται την 

προδικαστική Προσφυγή και ακυρώνει την ΑΟΕ 146/2019 κατά το μέρο̋ που αφορά την 

Ομάδα Α. Ζητά, επίση̋, να ενημερωθεί έω̋ την 04/09/2019 αν ο Δήμο̋ συμμορφωθεί ή 

συμμορφώθηκε σχετικά. 

      Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντα̋ υπ΄ όψη τι̋ απόψει̋ τη̋ υπηρεσία̋,  παρακαλούμε να 

αποφασίσετε για: 

1. Τη ματαίωση  του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού για τι̋ ανάγκε̋ του Δήμου»,  γιατί η προσφορά τη̋ 

εταιρεία̋ «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»  κρίνεται μη συμφέρουσα από 
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οικονομική̋ άποψη λόγω τη̋ μεγάλη̋ διαφορά̋ που υπάρχει με την προσφορά 

τη̋ εταιρεία̋ «ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ». Το ποσό τη̋ διαφορά̋  ανέρχεται στι̋ 

43.413,64€ και ξεπερνά το 120%. 

2. Την  επαναδιακήρυξη  με τροποποίηση των όρων » 

 Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 

             ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντα̋ υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση,  

                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 67 § 5 

του Ν. 3852/2010 και όπω̋ αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 

Β. Εγκρίνει τη ματαίωση  του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού για τι̋ ανάγκε̋ του Δήμου» εξασφαλίζοντα̋ το δημόσιο συμφέρον, 

καθώ̋  η προσφορά τη̋ εταιρεία̋ «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»  κρίνεται μη 

συμφέρουσα από οικονομική̋ άποψη λόγω τη̋ μεγάλη̋ διαφορά̋ που υπάρχει με την 

προσφορά τη̋ εταιρεία̋ «ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ». Το ποσό τη̋ διαφορά̋  ανέρχεται στι̋ 43.413,64€ και 

ξεπερνά το 120% 

Γ. Εγκρίνει την  επαναδιακήρυξη  με τροποποίηση των όρων 

 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

            

          ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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