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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 9481/29-02-2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 6η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής
     ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ την 23-02-2012

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 23η
Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.45 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 7572/17-02-
2012πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 17-02-2012
        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. ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.   Μέλος   της Ο.Ε.
3. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.   « «
4. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ   « «
5. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Δ.Σ.    « «

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Δ.Σ.         Μέλος   της Ο.Ε.
2. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.   «            «
3. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.   « «

ΑΠΟΦΑΣΗ –053–
Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για

συζήτηση το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την εξέταση ένστασης του υποψηφίου
προμηθευτή με την επωνυμία «L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ ΕΠΕ» κατά του πρακτικού
δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια στολών
ειδικής Υπηρεσίας του Δήμου».

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 5432/03-02-2012 έγγραφο της
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας στέλνουμε τη με αρ. πρωτ. 5187/2-2-2012 ένσταση του υποψηφίου προμηθευτή με την
επωνυμία «L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ ΕΠΕ» κατά του πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής
διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια στολών ειδικής Υπηρεσίας του Δήμου»
και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Οικονομική Επιτροπή
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και την εισήγηση της αρμόδια επιτροπής που έχει ως κατωτέρω:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Για την ένσταση του υποψήφιου προμηθευτή «L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ Ε.Π.Ε.»
Στο Ίλιον σήμερα την 17η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή, στο Δημαρχείο Ιλίου
(Κάλχου 48 – 50) η κατά το 46ο άρθρο της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993, τον Ν. 1797/1988 Επιτροπή,
η οποία ορίστηκε με τη με αριθμό 104/28-2-2011  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από
τους :
Τσαμπάση Ελένη
Δούναβη Ελπίδα
Μπακάλη Χριστιάνα
έχοντας υπόψη
α) Την υπ  ́αριθμ. 53880/7 -11- 2011 Διακήρυξη του κ. Δημάρχου, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε σε
δύο οικονομικές εφημερίδες,  σε μία ημερήσια εφημερίδα της έδρας του Νομού Αττικής,  σε δύο
εβδομαδιαίες εφημερίδες της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
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β) Tην  υπ΄ αριθμ. 241/3-11-2011 Απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, η οποία
 αφορά την έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών  για την «Προμήθεια Στολών Ειδικής
Υπηρεσίας του Δήμου» και τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης, συνήλθε για
την διενέργεια της ανωτέρω Δημοπρασίας.
γ) τη με αριθμό πρωτοκόλλου 5187/2-2-2012 ένσταση που υπέβαλλε στο Δήμο Ιλίου ο υποψήφιος
προμηθευτής «L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ Ε.Π.Ε.» κατά του Πρακτικού Δημοπρασίας της αρμόδιας
Επιτροπής,
δ) την Υπουργική Απόφαση 11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.) και τις λοιπές νομοθετικές διατάξεις σύμφωνα
με τις οποίες πραγματοποιείται ο παρών διαγωνισμός προμήθειας και
ε) τα λοιπά σχετικά στοιχεία φακέλου της παρούσας προμήθειας,
συνήλθε να εξετάσει τη με αριθμό πρωτοκόλλου 5187/2-2-2012 ένσταση που υπέβαλλε στο Δήμο Ιλίου στις
2/2/2012 ο υποψήφιος προμηθευτής «L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ Ε.Π.Ε.» κατά του Πρακτικού
Δημοπρασίας της αρμόδιας Επιτροπής το οποίο κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό την
01/02/2012.
Με την από 2.2.2012 (αρ. πρωτ: 5187/2-2-2012) ένσταση  ο ως άνω ζητεί, για τους λόγους που
αναφέρονται σε αυτή:
α) να επιτραπεί  στην εταιρεία να συμμετέχει στα επόμενα στάδια του διαγωνισμού και β) να μην
γίνουν δεκτές οι προσφορές των «ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε και ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ.
ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ» (ένωση προμηθευτών βάσει του από 30/11/2011 ιδιωτικού συμφωνητικού) και
«GOLDEN SAFETY – ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ».
Α. Όσο αφορά τον αποκλεισμό της εταιρείας με την επωνυμία «L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ
Ε.Π.Ε.» ισχύουν τα παρακάτω.

Από τα στοιχεία του φακέλου που κατατέθηκε εμπρόθεσμα στην αρμοδία επιτροπή
διαγωνισμού προέκυψαν τα εξής:
Η υποψήφια προμηθεύτρια εταιρεία με την επωνυμία «L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ ΜΟΝ/ΠΗ
Ε.Π.Ε.», όπως προκύπτει από το σχετικό φάκελο, δεν κατέθεσε τις απαιτούμενες υπεύθυνες
δηλώσεις των νομίμων εκπροσώπων των εργοστασίων, στα οποία θα κατασκευαστούν τα υλικά, με
τις οποίες θα δηλώνεται ότι αποδέχονται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση
κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, αλλά μόνο
υπεύθυνη δήλωση ότι τα προς προμήθεια είδη είναι σε επάρκεια στην αποθήκη της και ότι θα έχει
τις απαιτούμενες ποσότητες για την εκτέλεση της προμήθειας δεσμευμένες για τον παρόντα
διαγωνισμό, μέχρι την ανάθεση της προμήθειας σε όποιον αναδειχτεί μειοδότης. Η  δήλωση όμως
αυτή δεν καλύπτει όσα ορίζονται επί ποινή αποκλεισμού τόσο από το 16ο άρθρο της σχετικής
Διακήρυξης όσο και από το 18ο άρθρο της Υπ. Απ. 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ).
 Τούτο άλλωστε  ρητά αναφέρεται στη 3η παράγραφο του 16ου  άρθρου της σχετικής διακήρυξης:
«16.3 Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά, μερικά ή ολικά
σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου που πρέπει να
δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν σε αυτή και την υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά με τα οποία
θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον
προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.»
Β.  Όσον αφορά τις αιτιάσεις σχετικά με τον αποκλεισμό της προσφοράς των «ΑΦΟΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε και ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ» (ένωση προμηθευτών βάσει
του από 30/11/2011 ιδιωτικού συμφωνητικού) ισχύουν τα παρακάτω.
Σύμφωνα με τον Ν. 2286/1995 ο ΕΟΜΜΕΧ δεν εκδίδει πιστοποιητικά σκοπιμότητας για
συμμετοχή Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς του Δημοσίου
επομένως ο ΕΟΜΜΕΧ δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Συνεπώς, αρκεί το Ιδιωτικό Συμφωνητικό το
οποίο είναι θεωρημένο από δημόσια αρχή (Κ.Ε.Π.)
Έχει κατατεθεί το Πρακτικό Συνεδριάσεως Διοικητικού Συμβουλίου Νο 238/23-11-2011 της
εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε» βάσει του οποίου α) εγκρίνεται η
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συμμετοχή της εταιρείας στο διαγωνισμό σε ένωση με την εταιρεία  «ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ.
ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ» β) Δίνεται εντολή προς την τράπεζα PROBANK Α.Ε. για την έκδοση εγγυητικής
επιστολής υπέρ της ένωσης των συγκεκριμένων εταιρειών.
Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων δεσμεύονται με την υπογραφή τους και την
σφραγίδα της εταιρείας.
Στην μεταφρασμένη στα ελληνικά βεβαίωση της εταιρείας «Cauchos Arnedo S.A.» αναφέρεται «
… θα κατασκευάζει σόλες υποδημάτων από φυσικό λάστιχο (καουτσούκ) για λογαριασμό του κου
Ιωάννη Νηστικάκη του Εμμανουήλ …».
Απορριπτέοι κρίνονται και οι λοιποί αναφερόμενοι λόγοι ενστάσεως οι οποίοι προβάλλονται
αλυσιτελώς.
 Επομένως η υπό κρίση ένσταση σχετικά με την συμμετοχή των «ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ
Α.Ε.Β.Ε και ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ» (ένωση προμηθευτών βάσει του από 30/11/2011
ιδιωτικού συμφωνητικού) πρέπει να απορριφθεί.
Γ. Όσο αφορά τους λόγους που προβάλλονται για τον αποκλεισμό του «Χρ. ΚΑΠΡΑΓΚΟΥ»,
αυτοί είναι απορριπτέοι στο σύνολό τους καθόσον από τα όσα αναφέρονται σε αυτά δεν δύναται
να θεμελιώσουν λόγους αποδοχής της και ειδικότερα:
Η επιχείρηση «ΧΡ. ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ» είναι ατομική επιχείρηση δεν έχει καταστατικό και δεν τίθεται
θέμα εκπροσώπησης ως και περί προσκόμισης πιστοποιητικών περί μη τροποποίησης της εταιρείας
και λύσης αυτής. Τα διαλαμβανόμενα περί «αναληθούς υπεύθυνης δήλωσης» για την εταιρεία
«ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΑΒΕΕ», τούτο δεν προκύπτει από κανένα έγγραφο και δεν δύναται να ληφθεί
υπόψη.
Τα αναφερόμενα περί πλημμελούς συντάξεως του «δελτίου αποστολής» τούτο δεν γίνεται
αποδεκτό αφού πρόκειται περί θεωρημένου δελτίου απευθυνόμενο προς το ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ, φέρει
επωνυμία της επιχείρησης με τα πλήρη στοιχεία αυτής, ημερομηνία και αριθμό τιμολογίου. Κατά
συνέπεια παρέλκει οποιαδήποτε άλλη μνεία. Τα δηλούμενα περί μη νόμιμων δηλώσεων
κατασκευαστών τούτο δεν γίνεται αποδεκτό αφού οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων
δεσμεύονται με την υπογραφή τους και την σφραγίδα της εταιρείας. Τα αναφερόμενα στην υπό
κρίση ένσταση δεν δύναται να θεμελιώσουν λόγο ακυρότητας.
Με βάση τα παραπάνω η υπό κρίση ένσταση πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της.

Αποφασίζει   Ομόφωνα
Απορρίπτει την ένσταση του υποψηφίου με την επωνυμία «L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ

ΕΠΕ»  κατά του πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά
την «Προμήθεια στολών ειδικής Υπηρεσίας του Δήμου», για τους λόγους που αναλυτικά ανωτέρω
αναφέρονται στην εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη
 Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της   Ο.Ε. Τα Μέλη

   Κανελλόπουλος Γ., Γκιώνης Ι.,
               Φεγγερός Β.,  Θεοδωρακόπουλος

Γ.
  Πετρόπουλος Χ.

               ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
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