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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:1744/18-6-2012
      ΔΗΜΟΣ   ΙΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
και ΑΘΛΗΣΗΣ – ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.
ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 99-ΙΛΙΟΝ
ΤΗΛ: 210-2637395
ΦΑΞ: 210-2626007
Εmail:politistiko@ilion.gr

AΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της υπ΄ αριθμ. 9ης Τακτικής Συνεδρίασης

του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου

Αριθ. Απόφασης  179/2012
ΘΕΜΑ

Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ΄αριθμ. 1568/31-5-2012
ένσταση της εταιρίας «Νικολόπουλος Χρήστος –
Αντωνοπούλου Βασιλική Ε.Ε.»

Σήμερα στις 13 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00μ.μ. το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ του Δήμου Ιλίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στα
γραφεία του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ (Αγίου Φανουρίου 99), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1635/7-6-
2012  πρόσκληση του Προέδρου κ. Δεύτου Θεόδωρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό
χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από δεκατέσσερα (14) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΕΛΗ Δ.Σ. :  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ
ΜΗΛΙΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ)
ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ)

  ΑΠΟΝΤΕΣ

ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ
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ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΟΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε  ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, o Πρόεδρος  κήρυξε την
έναρξη της Συνεδρίασης και  το  Διοικητικό  Συμβούλιο εισέρχεται  στην  εξέταση των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το
3ο θέμα της Τακτικής ημερήσιας διάταξης,  που αφορά τη λήψη απόφασης σχετικά με
την υπ΄αριθμ. 1568/31-5-2012 ένσταση της εταιρίας «Νικολόπουλος Χρήστος –
Αντωνοπούλου Βασιλική Ε.Ε.»

Αφού θέτει υπόψη του Δ.Σ. την σχετική εισήγηση του οικονομικού τμήματος
προτείνει τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό  Συμβούλιο
Αφού άκουσε το θέμα και λαμβάνοντας υπόψη την σχετική έκφραση σύμφωνης γνώμης
με αρ.πρωτ.:1659/8-6-2012 στην οποία αναφέρονται τα εξής:

“ΘΕΜΑ : ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 1568/31-05-2012 ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ε.Ε.

Στο Ίλιον και στην έδρα του δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου», σήμερα στις 8 του μηνός Ιουνίου,
του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε σώμα η επιτροπή «Επιτροπή
αξιολόγησης προσφορών και διενέργειας διαγωνισμών εργασιών, υπηρεσιών του Π.Δ. 28/80  για το
έτος 2012» του δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. που έχει οριστεί με την υπ’ αριθμόν 14/2012 απόφαση του Δ.Σ.

Σκοπός της συνεδρίασης είναι η παροχή γνώμης της επιτροπής αναφορικά με την υπ’ αριθμόν
πρωτοκόλλου 1568/2012 ένσταση που υπέβαλλε η εταιρεία «ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ –
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ε.Ε.» κατά των δικαιολογητικών συμμετοχής της εταιρείας «Μπακούσης
Δημ.&  ΣΙΑ Ο.Ε.» για την ανάδειξη του μειοδότη του διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. 2012

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν τα ακόλουθα μέλη της επιτροπής :

Η κα ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, υπάλληλος του δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου,
ως τακτικό μέλος της επιτροπής με την ιδιότητα της Προέδρου

Η κα ΤΣΙΓΚΡΙΣΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ, υπάλληλος του δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου,
ως τακτικό μέλος της επιτροπής με την ιδιότητα του μέλους

Η κα ΣΥΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ υπάλληλος του δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, ως
τακτικό μέλος της επιτροπής με την ιδιότητα του μέλους

Η επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο τριών (3) μελών παρόντες
είναι και τα τρία μέλη προέβει στην διερεύνηση του περιεχομένου της υπ’ αριθμόν πρωτοκ.1568/2012
ένσταση της εταιρείας ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ε.Ε.
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Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πρωτοκ. 1568/2012 ένσταση της ως άνω εταιρείας ζητείται η απόρριψη
της εταιρείας «Μπακούσης Δημ.&  ΣΙΑ Ο.Ε.» για τους ακόλουθους τρείς (3) λόγους :

1. «Στο καταστατικό σύστασης της εταιρείας έχει επικολληθεί μεγαρόσημο αξίας 0,50 € αντί των
2,00 € που είναι το σωστό και νόμιμο και αποτελεί ποινή αποκλεισμού (Ν. 4043/12 άρθρο 6Α

παραγρ. ‘ζ)»

2. «Δεν έχει καταθέσει βεβαιώσεις ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών βάση του Π.Δ. 118/2007
περίπτωση (3) του εδ. Α’ της παραγρ. 2 του άρθρου 6 (δηλαδή υποχρεώσεις κύριας και
επικουρικής ασφάλισης, όπως ζητάτε και στην διακήρυξή σας ασφαλιστικές υποχρεώσεις και
ΟΧΙ ασφαλιστική υποχρέωση-μόνο ΙΚΑ) και αυτό αποτελεί ποινή αποκλεισμού

3. «Στις υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 που έχουν κατατεθεί, η ημερομηνία σύνταξης και
θεώρησης του γνησίου της υπογραφής πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της
προσφοράς (άρθρο 6 του Π.Δ. 118/2007 (ΣΤΕ 1760/2011, ΣΤΕ 781/2012)) και αποτελεί ποινή
αποκλεισμού.

Επί των ανωτέρω θεμάτων η επιτροπή εκφράζει την ακόλουθη γνώμη :

Αναφορικά με την πρώτη παρατήρηση – αιτία απόρριψης της προσφοράς :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 1017/71 (ΦΕΚ Α’ 209) «Πόροι του ταμείου» :

«Δρχ. 100 για κάθε αντίγραφο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από οποιαδήποτε δικαστική Αρχή, νομικό
πρόσωπο αρμοδιότητος Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δικηγορικούς και Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους
και συλλόγους Δικαστικών Κλητήρων”.»

Το ανωτέρω ποσό αναπροσαρμόστηκε με τις υπ’ αριθμόν 63930/3-16 Ιαν. 1992 (ΦΕΚ Β 18), 33155
οίκοθεν 13-24 Μαΐου 1993 (ΦΕΚ Β 371) και την υπ’ αριθμόν 407/15-23 Μαρτ. 1993 (ΦΕΚ Β 192) αποφ.
του υπουργού Οικονομικών και Δικαιοσύνης στο ύψος των 0,50 €.

Στις 13-2-2012 οι ανωτέρω διατάξεις τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ’ του άρθρου 6
του Ν. 4043/12 (ΦΕΚ 25 Α/13-2-2012) ως ακολούθως :

«α) Οι διατάξεις της περίπτωσης ζ’ του άρθρου 6 του Ν. 4043/12 (ΦΕΚ 25 Α/13-2-2012) : «Μέτρα για τη
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήματα κράτησης και άλλες διατάξεις» ορίζουν οτι :

«10. Οι υποπεριπτώσεις α' έως και ζ' της πρώτης παραγράφου του άρθρου 10 του ν.δ.
1017/1971 (Α' 209) αντικαθίστανται ως εξής:

ζ) Ευρώ 2 για κάθε αντίγραφο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από οποιαδήποτε δικαστική Αρχή, νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δικηγορικούς Συλλόγους,
Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους και Συλλόγους Δικαστικών Επιμελητών, πλην των πιστοποιητικών
Ποινικού Μητρώου.»»

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, μέχρι και τις 13/2/2012 στα καταστατικά των
εταιρειών ήταν υποχρεωτική η επικόλληση μεγαρόσημων αξίας 0,50 € ενώ στην συνέχεια (απο τις
13/2/2012 μέχρι και σήμερα) το ύψος του μεγαρόσημου τροποποιήθηκε και πλέον απαιτείται
μεγαρόσημο ύψους 2,00 €.

Από τα στοιχεία που υπέβαλλε η εταιρεία «Μπακούση Δήμ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» προκύπτουν τα ακόλουθα :
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Το καταστατικό σύστασης της εταιρείας «Μπακούση Δήμ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» με ημερομηνία 23/10/2007 (δηλ.
ημερομηνία προγενέστερη εκείνης της 13/2/2012) φέρει στο σώμα του εγγράφου μεγαρόσημο ύψους
0,50  € ενώ η τροποποίηση αυτού (του καταστατικού) που πραγματοποιήθηκε στις 23/3/2012
(ημερομηνία μεταγενέστερη της 13/2/2012) φέρει στο σώμα του εγγράφου μεγαρόσημο ύψους 2,00 €.

Λαμβάνοντας υπόψη μας τις ανωτέρω διατάξεις και τα υποβαλλόμενα στην κρίση μας δικαιολογητικά
κρίνουμε οτι ο ανωτέρω λόγος απόρριψης της προσφοράς της εταιρείας «Μπακούση Δήμ. & ΣΙΑ Ο.Ε.»
είναι ΑΒΑΣΙΜΟΣ και κατα συνέπεια δεν πρέπει να γίνει αποδεκτός.

Επιπροσθέτως, το ανωτέρω πιστοποιητικό έχει ελεγχθεί και καταχωρηθεί στα αρχεία του Πρωτοδικείου
Αθηνών και θεωρούμε ότι οι υπηρεσίες και η διοίκηση του νομικού μας προσώπου είναι ΑΝΑΡΜΟΔΙΕΣ
να ελέγξουν το έργο των υπηρεσιών του ανωτέρω φορέα.

Αναφορικά με την δεύτερη παρατήρηση – αιτία απόρριψης της προσφοράς :

Στις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 118/2007 με τίτλο «Πεδίο Εφαρμογής» ορίζεται ότι :

«1. Στις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος υπάγονται οι προμήθειες αγαθών που
εκτελούνται από το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που αποτελούν
οργανισμούς της καθ’ ύλην αυτοδιοίκησης.

2. Κατ’ εξαίρεση:

α. Οι εκ των ανωτέρω προμηθειών εμπίπτουσες στο πεδίο εφαρμογής του π.δ/τος 60/2007 (Α΄64)
εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού, συμπληρωματικώς, δε και με τις διατάξεις του παρόντος.

............

4. Οι προμήθειες των Δήμων, των Κοινοτήτων, και των πάσης φύσεως Συνδέσμων τους, των νομικών
τους προσώπων δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το ν. 3463/2006 (Α΄114)
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως εκάστοτε ισχύει.».

Κατά συνέπεια οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, που επικαλείται η ως άνω εταιρεία που υπέβαλλε την
ένσταση, δεν εφαρμόζονται στους Δήμους και στα δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. για τα οποία ισχύουν οι
διατάξεις του Ν. 3463/06.

Αναφορικά δε με το θέμα της διατύπωσης του όρου στην διακήρυξη του διαγωνισμού «ασφαλιστικές
υποχρεώσεις», κρίνουμε ότι τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει η εταιρεία «Μπακούση Δήμ. &
ΣΙΑ Ο.Ε.» πληρούν τις προϋποθέσεις που επιβάλλονται από την κείμενη ισχύουσα νομοθεσία που
διέπει τους Ο.Τ.Α. (υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφαση του υπουργού εσωτερικών).

Αναφορικά με την τρίτη παρατήρηση – αιτία απόρριψης της προσφοράς :

Όπως προαναφέραμε και στην δεύτερη παρατήρηση, οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 δεν εφαρμόζονται
στους Ο.Τ.Α. οι οποίοι διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3463/06 και τις εκτελεστικές από τον νόμο
αυτό αποφάσεις (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Τέλος θα θέλαμε να αναφέρουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι οι φορείς του Δημοσίου (στους οποίους
συγκαταλέγονται και οι Ο.Τ.Α. και τα δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ.) διέπονται από την θεμελιώδη αρχή της
οικονομικότητας η οποία μας επιβάλλει την πραγματοποίηση οικονομικών πράξεων (προμηθειών κ.α.)
με γνώμονα, εκτός των άλλων, της διασφάλισης του συμφέροντος του Ν.Π.Δ.Δ.
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Με δεδομένη δε την υπάρχουσα οικονομική συγκυρία, η τήρηση της ανωτέρω αρχής από την διοίκηση
και τις υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ. θεωρούμε ότι πρέπει λάβει επιτακτικό χαρακτήρα.

Στα πλαίσια αυτά φρονούμε ότι διασφαλίζει το συμφέρον του δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. η αποδοχή της
προσφοράς ενός ενδιαφερόμενου προμηθευτή με ποσοστό έκπτωσης 50% επί του ενδεικτικού
προϋπολογισμού της διακήρυξης, σε σχέση με κάποιον άλλο που προσφέρει ποσοστό έκπτωσης
περίπου 22% επί του ίδιου προϋπολογισμού.

 Για όλους τους ανωτέρω λόγους εισηγούμαστε προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου :

1. Την απόρριψη της υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 1568 / 31 - 5 – 2012 ένστασης της εταιρείας
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ε.Ε. σύμφωνα με το σκεπτικό της
παρούσας εισήγησης

2. Την κατακύρωση της εργασίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. 2012» στην
εταιρεία «Μπακούσης Δημ.&  ΣΙΑ Ο.Ε.» που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί
του ενδεικτικού προϋπολογισμού της διακήρυξης του διαγωνισμού (50%)

Η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών και διενέργειας διαγωνισμών εργασιών, υπηρεσιών του Π.Δ.
28/80  για το έτος 2012».

Αποφασίζει ομόφωνα

Απορρίπτει την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1568/31-5-2012 ένσταση της εταιρείας
«ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Ε.» κατά της εταιρίας
«Μπακούσης Δημ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» - μειοδότριας του διαγωνισμού «Καθαρισμοί
εγκαταστάσεων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. 2012» - σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσης
εισήγησης.

Ο Δ.Σ. κος Σταματόπουλος Γ. προσήλθε με το πέρας του 10ου θέματος.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

  O ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

     ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


	Αφού διαπιστώθηκε  ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, o Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και  το  Διοικητικό  Συμβούλιο εισέρχεται  στην  εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

