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Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 4007/25-01-2013 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    1
η
 Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής  

     ∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    την 24-01-2013 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 24η 

Ιανουαρίου 2013, ηµέρα Πέµπτη, ύστερα από την υπ. αριθµ. 2682/18-01-2013 πρόσκληση του 

∆ηµάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα σε 

όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής στις 18-01-2013 

        Η Οικονοµική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) µέλη.   

       

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ   ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1 ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.   Μέλος   της Ο.Ε. 

2. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ∆.Σ.               «  « 

3. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆.Σ.      «  « 

4. ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.      «  « 

5. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ, ∆.Σ.       «  « 

6. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.                   «  « 

7. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.                   «  « 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ∆.Σ.           Μέλος   της Ο.Ε. 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ –010–  

 Ο ∆ήµαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονοµική Επιτροπής, εισάγει για 

συζήτηση το 10
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης, που αφορά την εξέταση ένστασης του υποψηφίου 

προµηθευτή µε την επωνυµία «ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. µε δ.τ. G.K. 

SUPPLIES» κατά του πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισµού που αφορά την «Προµήθεια 

γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του ∆ήµου Ιλίου περιόδου 2013». 

 Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθµ. 1357/10-01-2013 σχετικό έγγραφο της 

Οικονοµικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας στέλνουµε την  ένσταση  του υποψήφιου προµηθευτή µε την επωνυµία 

«ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  µε αρ. πρωτ. 824/8-1-13 κατά του πρακτικού της 

επιτροπής του διαγωνισµού που αφορά την «Προµήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του 

∆ήµου Ιλίου περιόδου 2013», καθώς και το φάκελο της προµήθειας, και παρακαλούµε να 

αποφασίσετε σχετικά. 

 προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή 

Έχουσα υπόψιν τα ανωτέρω, καθώς και την εισήγηση  της υπηρεσίας  που έχει ως κατωτέρω:     

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Για την ένσταση του υποψήφιου προµηθευτή «ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

 Στο Ίλιον σήµερα την 24
η
 του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη, στο 

∆ηµαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48 – 50), η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, που συγκροτήθηκε 

σύµφωνα µε το 46
ο
 άρθρο της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 και τον Ν. 1797/1988 και η 

οποία ορίστηκε µε τις µε αριθµό 50/9-02-2012 και 228/01-08-2012 Αποφάσεις του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, αποτελούµενη από τους: 
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Σκεντέρη Κωνσταντίνο 

Αλειφέρη Χρυσούλα 

Παππού Χρήστο 

έχοντας υπόψη: 

α) Την υπ΄ αριθµ. 55579/30-10-2012 ∆ιακήρυξη του κ. ∆ηµάρχου, περίληψη της οποίας 

δηµοσιεύτηκε σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες, µια εφηµερίδα δηµοπρασιών, σε δύο εβδοµαδιαίες 

εφηµερίδες της οικείας Νοµαρχιακής  Αυτοδιοίκησης και στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.  

β) τη µε αριθµό 308/25-10-2012 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την έγκριση πίστωσης 

και τον καθορισµό τρόπου εκτέλεσης για την «Προµήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού 

προσωπικού του ∆ήµου Ιλίου περιόδου 2013» και 

γ) Tην  υπ΄ αριθµ. 334/25-10-2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ιλίου, η οποία 

 αφορά την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών τον καθορισµό των όρων διακήρυξης και του 

τρόπου εκτέλεσης για την «Προµήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του ∆ήµου Ιλίου 

περιόδου 2013». 

δ) τη µε αριθµό πρωτοκόλλου 824/8-1-2013 ένσταση που υπέβαλλε στο ∆ήµο Ιλίου ο υποψήφιος 

προµηθευτής «ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά του Πρακτικού ∆ηµοπρασίας της 

αρµόδιας επιτροπής του διαγωνισµού για την «Προµήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού 

του ∆ήµου Ιλίου περιόδου 2013». 

ε) τη µε αριθµό πρωτοκόλλου 1344/10-01-2013 σχετική εισήγηση του Νοµικού Τµήµατος του 

∆ήµου Ιλίου 

στ) τη µε αριθµό πρωτοκόλλου 2024/15-1-2013 ένσταση που υπέβαλλε στο ∆ήµο Ιλίου ο 

υποψήφιος προµηθευτής «ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ Α.Ε.» κατά της µε αριθµό 

πρωτοκόλλου 824/8-1-2013 ένστασης που υπέβαλλε στο ∆ήµο Ιλίου ο υποψήφιος προµηθευτής 

«ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.». 

ζ) τη µε αριθµό πρωτοκόλλου 3881/24-01-2013 σχετική εισήγηση του Νοµικού Τµήµατος του 

∆ήµου Ιλίου 

η) την από 24/01/2013 σχετική εισήγηση µας προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ιλίου 

αναφορικά µε την ένσταση που κατατέθηκε από τον υποψήφιο προµηθευτή µε την επωνυµία  

«ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ Α.Ε.» 

θ) 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 

ι) τα λοιπά σχετικά στοιχεία φακέλου της παρούσας προµήθειας, 

συνήλθε να εξετάσει τη µε αριθµό πρωτοκόλλου 824/8-1-2013 ένσταση που υπέβαλλε, 

εµπρόθεσµα, στο ∆ήµο Ιλίου στις 8/1/2013 ο υποψήφιος προµηθευτής µε την επωνυµία 

«ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά του Πρακτικού ∆ηµοπρασίας της αρµόδιας 

Επιτροπής το οποίο κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό την 07/01/2013. 

Με την από 08.01.2013 (αρ. πρωτ: 824/8-1-2013) ένσταση ο ως άνω ζητεί, για τους λόγους που 

αναφέρονται σε αυτή να γίνει δεκτή και να αποκλειστεί από τη συνέχεια του διαγωνισµού η 

εταιρεία µε την επωνυµία «ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ Α.Ε.».  

Από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα παρακάτω: 

Η ενιστάµενη εταιρεία  συµµετείχε στο διαγωνισµό της 23.11.2012 για την προµήθεια γάλακτος 

εργατοτεχνικού προσωπικού του ∆ήµου Ιλίου για τη περίοδο 2013.  Στον ίδιο ακριβώς διαγωνισµό 

έλαβε µέρος και η εταιρεία µε την επωνυµία «ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ Α.Ε.».  

Οσο αφορά τους προβαλλόµενους λόγους ενστάσεως: 

1. Για τον πρώτο λόγο. 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου η εταιρεία «ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ 

Α.Ε.», ορθά συµµετείχε στον λόγω διαγωνισµό καθόσον το πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

αποτελεί αντίγραφο εξαχθέν εκ του βιβλίου πρακτικού και δεν χρήζει γνησίου υπογραφής.  

Εποµένως ο προβαλλόµενος λόγος πρέπει να απορριφθεί.  

2. Η προσκοµισθείσα ένορκη βεβαίωση φέρει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και νοµίµως έχει 
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θεωρηθεί και χαρτοσηµανθεί και δεν αποτελεί δήλωση προκειµένου να τύχει γνησίου υπογραφής. 

Εποµένως και αυτός ο λόγος  ενστάσεως πρέπει να απορριφθεί.  

3. Ο προβαλλόµενος λόγος ενστάσεως ότι η υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής εκτέλεσης της 

προµήθειας από τον Σεβαστίδη Παναγιώτη δεν φέρει γνήσιο υπογραφής δεν βρίσκει έρεισµα στη 

διακήρυξη καθόσον αύτη απαιτείται από τον προµηθευτή και όχι από τρίτον που αποδέχεται για 

λογαριασµό τρίτου τη προµήθεια αλλά και όπως ρητά προβλέπεται από το 7
ο
 άρθρο της 

διακήρυξης: «… Όταν ο υποψήφιος προµηθευτής είναι νοµικό πρόσωπο (Α. Ε., Ε. Π. Ε., Ο. Ε. ή Ε. 

Ε.) και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα 

υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυµία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).» 

φαίνεται ξεκάθαρα ότι το γνήσιο της υπογραφής έχουν την υποχρέωση να φέρουν µόνο οι 

υπεύθυνες δηλώσεις που υπογράφονται µόνο από τον ίδιο τον υποψήφιο προµηθευτή ως φυσικό 

πρόσωπο. 

4. Απορριπτέος κρίνεται και ο 4
ος 

λόγος της ενστάσεως καθόσον η προσκοµισθείσα υπεύθυνη 

δήλωση της Αικατερίνης Πανούση είναι σύµφωνη µε τα όσα επιτάσσει η διακήρυξη όπως 

αναλύθηκε παραπάνω.  

5. Όσον αφορά τον 5
ο
 λόγο ενστάσεως δεν µπορεί να γίνει αποδεκτός αφού όπως ρητά προβλέπεται 

το 7
ο
 άρθρο της διακήρυξης: «…Οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες (Ο. Ε. και Ε. Ε.) θα 

προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα µέλη 

τους όσο και για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. Οι ανώνυµες εταιρείες (Α. Ε.) και οι 

εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών 

κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό.» η εταιρεία 

«ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ Α.Ε.» οφείλει, βάσει της διακήρυξης, να προσκοµίσει 

πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούµενο σε αυτές 

προσωπικό, όπως και σωστά κατέθεσε, και όχι για τα µέλη του ∆.Σ. της. 

6. Μη αποδεκτός κρίνεται και ο 6
ος

 λόγος ενστάσεως αφού όπως προκύπτει τόσο από 16
ο
 άρθρο της 

διακήρυξης που αφορά τα δείγµατα και τα οποία εξετάζονται σε αντιπαραβολή µε την τεχνική 

προσφορά των υποψήφιων προµηθευτών, όσο και από τις τεχνικές προδιαγραφές της µε κωδικό 

Π118/2012 σχετικής µελέτης µε τις οποίες πρέπει να συµφωνούν οι κατατεθειµένες τεχνικές 

προσφορές γίνεται φανερό ότι η τόσο η ανάλυση από αναγνωρισµένο εργαστήριο όσο και η ετικέτα 

του γάλακτος θα ήταν αναµενόµενο να κατατεθούν µε την τεχνική προσφορά των υποψηφίων χωρίς 

όµως να αποτελεί κώλυµα στην συµµετοχή των υποψηφίων αν είχαν κατατεθεί στο φάκελο των 

δικαιολογητικών. Με άλλα λόγια, όπως προκύπτει τόσο από την διακήρυξη και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σχετικής µελέτης, η ποινή αποκλεισµού προσφοράς θα επιβαλλόταν µόνο στην 

περίπτωση που δεν είχαν κατατεθεί το δείγµα,  η ανάλυση από αναγνωρισµένο εργαστήριο όσο και 

η ετικέτα του γάλακτος. 

7. Όσον αφορά τον 7
ο
 λόγο της ενστάσεως, ως επιτροπή κρίναµε, ότι λόγο α) της φύσης του υπό 

προµήθεια προϊόντος (ευπαθές και µε περιορισµένη χρονική διάρκεια κατανάλωσης), β) της µη 

ύπαρξης χώρου για την συντήρηση των δειγµάτων και γ) του ότι δεν στέλνουµε για έλεγχο τα 

δείγµατα που κατατίθενται στο διαγωνισµό, αλλά στέλνουµε τυχαία δείγµατα, συνήθως µία µε δύο 

φορές το χρόνο, του προµηθευτή στον οποίο έχει κατακυρωθεί η προµήθεια γάλακτος, όπως ρητά 

ορίζεται στο 13
ο
 άρθρο (Παραλαβή του γάλακτος) της συγγραφής υποχρεώσεων της µε κωδικό 

Π118/2012 µελέτης, δεν υπήρχε ουσιαστικός λόγος αποκλεισµού προσφοράς από την µη 

κατάθεσης εις διπλούν των δειγµάτων. 

8. Επίσης, απορριπτέος θεωρείται και ο 8
ος

 λόγος ενστάσεως αφού δεν προκύπτει τόσο από την 

σχετική διακήρυξη όσο και από την σχετική µελέτη ότι οι υποψήφιοι προµηθευτές υποχρεούνται να 

επισυνάψουν έκθεση, στην οποία να αναφέρονται οι οικονοµικές και εµπορικές δραστηριότητές 

τους (απασχολούµενο προσωπικό, εξοπλισµός, χρηµατοπιστωτική δυνατότητα, κύκλοι εργασιών κ. 

τ. λ.) µε την τεχνική τους προσφορά. Αυτό που συνάγεται είναι η υποχρέωση, επί ποινή 

αποκλεισµού, κατάθεσης αυτών των εγγράφων ανεξαρτήτως αν θα είναι στο φάκελο των 

δικαιολογητικών ή στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς.   

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΩΕΒ-8ΓΕ



 4 

9. Τέλος, λαµβάνοντας υπόψη α) τη µε αριθµό πρωτοκόλλου 2024/15-1-2013 ένσταση που 

υπέβαλλε στο ∆ήµο Ιλίου ο υποψήφιος προµηθευτής «ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ Α.Ε.» 

κατά της µε αριθµό πρωτοκόλλου 824/8-1-2013 ένστασης που υπέβαλλε στο ∆ήµο Ιλίου ο 

υποψήφιος προµηθευτής «ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.», β) τη µε αριθµό 

πρωτοκόλλου 3881/24-01-2013 σχετική εισήγηση του Νοµικού Τµήµατος του ∆ήµου Ιλίου και γ) 

την από 24/01/2013 σχετική εισήγηση µας προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ιλίου  

εισηγούµαστε ότι θα πρέπει να απορριφθεί, επιπροσθέτως, και  ως απαραδέκτως ασκηθείσα η 

κατατεθείσα ένσταση της εταιρείας µε την επωνυµία «ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.». 

Με βάση τα παραπάνω η υπό κρίση ένσταση πρέπει να απορριφθεί στο σύνολο της.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

                        

Αποφασίζει   Οµόφωνα 

Απορρίπτει τη µε αρ. πρωτ. 824/8-1-13 ένσταση του υποψηφίου προµηθευτή µε την επωνυµία 

«ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. µε δ.τ. G.K. SUPPLIES» κατά του πρακτικού της 

επιτροπής του διαγωνισµού που αφορά την «Προµήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του 

∆ήµου Ιλίου περιόδου 2013», για τους λόγους που αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται. 

 

 

 

 Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

 Ο ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος της   Ο.Ε.                                       Τα Μέλη 

      Γκιώνης Ι., Πετρόπουλος Χ.,   

              Αλεξόπουλος Β., Κουµαραδιός Γ. 

             Αλεβίζου Α., Κανελλόπουλος Γ.,        

                                       Σταµατόπουλος Γ.   

               ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ    
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