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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:25407/03.06.2015 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                             19η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 03.06.2015 

 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 3η Ιουνίου 2015, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ.25359/03.06.2015 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 03.06.2015 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ    Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ         Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 

2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.  Μέλος της Ο.Ε. 

3.  ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.     «    « 

4.  ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Δ.Σ.      «    « 

5.  ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , Δ.Σ.                               «        « 

6.  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.               «    « 

7.  ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,Δ.Σ.                           «        « 

8.  ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.               «    « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

    Ουδείς 
     ΑΠΟΦΑΣΗ –202–  

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

1ο θέμα  ημερήσιας διάταξης,  που αφορά την εξέταση ένστασης του υποψήφιου προμηθευτή με την 

επωνυμία «Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ» κατά του πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού που 

αφορά την υπηρεσία «Θερινό Πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών έτους 

2015». 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 24817/29-05-2015 σχετικό έγγραφο της 

Οικονομικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας στέλνουμε την από 28/5/2015 ηλεκτρονικά υποβληθείσας  ένσταση της εταιρείας με την 

επωνυμία «Α.ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ» κατά του πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού που 

αφορά την  υπηρεσία «Θερινό Πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών έτους 2015», 

την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης, καθώς και το φάκελο της προμήθειας, και 

παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 
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Η Οικονομική Επιτροπή 

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

«Στο Ίλιον την 29η του μηνός Μαΐου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ. 

στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48 - 50), η κατά το άρθρο 103 του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 και 

το άρθρο 18 παρ. 2 του Π. Δ. 28/ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980 Επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ. 

05/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, της οποίας τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη είναι 

οι : 

1. Γιαννακά Σταυρούλα, τακτικό μέλος  

2. Τσομπάνη Πηνελόπη, τακτικό μέλος 

3. Μητρογιάννη Ιωάννα, τακτικό μέλος 

4. Μαμουνάκη Αρχοντούλα, αναπληρωματικό μέλος 

5. Αντωνοπούλου Κατερίνα, αναπληρωματικό μέλος 

6. Αναστασία Μαράτου, αναπληρωματικό μέλος 

 

Έχοντας υπόψη, 
α) την υπ΄ αριθμ. 17610/22-04-2015 διακήρυξη για την υπηρεσία που αφορά το «Θερινό 
Πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών έτους 2015» , περίληψη της 
οποίας δημοσιεύτηκε σε δύο ημερήσιες εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας, οι οποίες εκδίδονται στην 
Αθήνα, και σε μία από τις ειδικές εφημερίδες δημοσίευσης δημοπρασιών, στην εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και επίσης, σε μια εβδομαδιαία και μια ημερίσια εφημερίδα της οικείας Περιφέρειας, ενώ 
αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr,  
β) την υπ΄ αριθμ. 126/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση υλοποίησης και 
καθορισμό του  τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Πρόγραμμα θερινής ημερήσιας δημιουργικής 
απασχόλησης παιδιών, έτους 2015», 
γ) την υπ΄ αριθμ. 131/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση πίστωσης, 
τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό των όρων διακήρυξης και του τρόπου εκτέλεσης για την 
υπηρεσία «Θερινό πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών έτους 2015», 
δ) την με κωδικό Π43/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας  του Δήμου 
Ίλιου, 
ε) το από 14/05/2015 πρακτικό αξιολόγησης προσφορών ηλεκτρονικού διαγωνισμού το οποίο 
κοινοποιήθηκε σε όλους του συμμετέχοντες με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων την 27/05/2015 10:46:41 π.μ. 
η επιτροπή συνήλθε προκειμένου να εξετάσει τους προβαλλόμενους λόγους της  ένστασης της 
διαγωνιζόμενης εταιρείας Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα μέσω 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων την 28/05/2015 και ώρα 12:57:50 μ.μ 
 κατά του πρακτικού αξιολόγησης προσφορών ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 
 
1) σε ότι αφορά την διαγωνιζόμενη ΚΙΒΩΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ η οποία είχε καταχωρηθεί στο σύστημα 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων και είχε πάρει τον μοναδικό α/α 9431/07/05/2015 23:53:02 
μμ., σας κάνουμε γνωστό ότι: 
 α) αναφορικά με τον πρώτο προβαλλόμενο λόγο η κα ΚΙΒΩΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ως ατομική 
επιχείρηση είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη και δεν υποχρεούται σε σύνταξη 
ισολογισμού – απολογισμού και δημοσίευσης.   
 β) αναφορικά με τον δεύτερο προβαλλόμενο λόγο ως ατομική επιχείρηση κατέθεσε τίτλους 
σπουδών της ίδιας και του μόνιμου συνεργάτη της. Κατάσταση προσωπικού που θα απασχολήσει 
στο εν λόγω πρόγραμμα οφείλει να καταθέσει εφόσον αναλάβει την υλοποίηση του 
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προγράμματος όπως αναφέρεται στην διακήρυξη στο άρθρο 6.12 αριθμ. 7 «Σε περίπτωση που 
κηρυχθεί ανάδοχος της εργασίας, μετά την υπογραφή του συμφωνητικού, θα καταθέσει ονομαστική 
κατάσταση των εργαζομένων που θα απασχολήσει ανά Σχολείο στο Πρόγραμμα, την ειδικότητά τους 
(αποδεικτικά τυπικών προσόντων), τις ατομικές συμβάσεις εργασίας και τις αναγγελίες πρόσληψης 
αυτών.» 
γ) αναφορικά με τον τρίτο προβαλλόμενο λόγο είναι η μοναδική διαγωνιζόμενη με εμπειρία στην 
υλοποίηση προγραμμάτων για παιδιά με αναπηρία, πρόγραμμα που υλοποίησε στον Δήμο Ιλίου 
με απόλυτη επιτυχία. Αναφορικά με την υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων «θερινά σχολεία για 
μαθητές ΑμέΑ των Τ.Ε.Ε. για την EYROPROSAL και Ε.Ι.Ν. ετών 2007 και 2008, δεν κατέθεσε σχετικές 
βεβαιώσεις, όμως κατατέθηκε υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται «ότι δεν κάνει ψευδείς ή 
ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από τον Δήμο Ιλίου» (άρθρο 
6.12).     
δ) αναφορικά με το τέταρτο προβαλλόμενο λόγο όσον αφορά τις υπεύθυνες δηλώσεις αυτές 
έχουν υπογραφεί ψηφιακά και επομένως φέρουν ημερομηνία και ώρα ψηφιακής υπογραφής η οποία 
είναι εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής των προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 8.7 της διακήρυξης.  
ε) τέλος αναφορικά με το πέμπτο προβαλλόμενο λόγο όπως έχει ήδη προαναφερθεί η 
διαγωνιζόμενη ΚΙΒΩΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ είναι ατομική επιχείρηση και η αυτοπρόσωπη εμφάνισή της με τη 
επίδειξη της ταυτότητάς της νομιμοποιεί την οποιαδήποτε εκπροσώπησή της.  
 
2) Όσον αφορά την διαγωνιζόμενη εταιρεία ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε, η οποία είχε 
καταχωρηθεί στο σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων και είχε πάρει τον μοναδικό α/α 
9638/08/05/2015 10:10:50 μμ. σας κάνουμε γνωστό ότι : 
α) αναφορικά με τον πρώτο προβαλλόμενο λόγο σύμφωνα με το 6Ο άρθρο της διακήρυξης γ 
περίπτωση που αφορά τα νομικά πρόσωπα: «… 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. Δεν θα προσκομίσουν αντίστοιχα 
πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους. …» επομένως δεν ήταν αναγκαία η 
προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας του νόμιμου διαχειριστή της εταιρείας  ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ε.Π.Ε, κου ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗ. 
β) τέλος αναφορικά με το δεύτερο προβαλλόμενο λόγο που αφορά την νομική μορφή της 
εταιρείας ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε, ζητήθηκαν οι απαιτούμενες διευκρινίσεις από τα μέλη της 
προαναφερθείσας εταιρείας, οι οποίοι κατέθεσαν όλα τα απαραίτητα έγγραφα από τα οποία προκύπτει 
ότι η αρχική έναρξη της εταιρείας ήταν με τη μορφή ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία 
ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ την 29/05/2003, στις 23 Μαρτίου 2008 συντάχθηκε εταιρικό σύστασης 
ομόρρυθμου εταιρείας με το οποίο η ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ μετέτρεψε σε ομόρρυθμη εμπορική 
εταιρεία την επιχείρησή της με την επωνυμία ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ και στην 
συνέχεια στις 30 Απριλίου 2010 μετέτρεψαν την ομόρρυθμη εταιρεία σε εταιρεία περιορισμένης 
ευθύνης με την επωνυμία ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε.       
 
    Επί των προβαλλομένων λόγων προτείνουμε : 

Να απορριφτεί η  από  28/05/2015 και ώρα 12:57:50 μ.μ ένσταση της διαγωνιζόμενης εταιρείας Α. 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.  και να συνεχίσουν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού και οι τρείς 
διαγωνιζόμενοι : Α.ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε & ΚΙΒΩΤΟΥ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του 

Ν. 3852/2010 

2. Αποδέχεται την υπ΄αριθμ.24817/29-05-2015 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και 
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απορρίπτει την από 28-05-2015 και ώρα 12:57:50 μ.μ   ηλεκτρονικά υποβληθείσα ένσταση του 

υποψηφίου προμηθευτή με την επωνυμία «Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ» κατά του πρακτικού  

του διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία «Θερινό Πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής 

απασχόλησης παιδιών έτους 2015», ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                       Τα Μέλη 

                               Κουμαραδιός Γ.,  Βομπιράκη Ν. 

Γκόγκος Κ., Χαραλαμπόπουλος Ι., 

Βέργος Ι., Φεγγερός Β., Κάβουρας Κ., 

 ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ       Κουτσιανάς Π. 
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