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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 39463/01-09-2015 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                             34η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 31-08-2015 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 31η Αυγούστου 

2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 38886/27.08.2015 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 27.08.2015 

        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.  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.    «    « 

6.  ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.      «    « 

7.  ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                     «         « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

ΑΠΟΦΑΣΗ –323– 

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

8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την εξέταση ένστασης του υποψήφιου προμηθευτή με την 

επωνυμία «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε.» κατά του πρακτικού της επιτροπής του 

διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων πυρόσβεσης στα κλειστά 

γήπεδα καλαθοσφαίρισης Γ. Κακούρης και Πεταλούδα». 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 38711/26.08.2015 σχετικό έγγραφο της 

Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας στέλνουμε την με αρ.πρωτ. 35678/29-7-2015 ένσταση του υποψήφιου προμηθευτή με την 

επωνυμία «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε.» κατά του πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού 

που αφορά την «Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων πυρόσβεσης στα κλειστά γήπεδα 

καλαθοσφαίρισης Γ. Κακούρης και Πεταλούδα», την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής 

αξιολόγησης, καθώς και το φάκελο της προμήθειας, και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.» 
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Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

      Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης που έχει 

ως κατωτέρω: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 

 

Για την υπ’ αρ. πρ. 35678/29-7-2015 ένσταση του υποψήφιου προμηθευτή «ΟΥΡΑΝΙΑ 

ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ – ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ δτ ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε.» 

 

Στο Ίλιον σήμερα την 26η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στο 

Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48-50) η κατά το άρθρο 46 της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 

Επιτροπή η οποία ορίστηκε με τη με αρ. 05/2247/19-1-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ιλίου αποτελούμενη από τους :  

 

1. Μιχαηλίδη Ανδρέα, τακτικό μέλος 

2. Γεράση Ευάγγελο, τακτικό μέλος 

3. Δημητροπούλου Αναστασία, αναπληρωματικό μέλος 

 

έχοντας υπόψη : 

α) Την υπ΄ αριθμ. 31404/02-07-2015 διακήρυξη για την «Προμήθεια αντλητικών 

συγκροτημάτων πυρόσβεσης στα κλειστά γήπεδα καλαθοσφαίρισης “Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ” και 

“ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ”», περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε σε μία εφημερίδα οικονομική - δημοπρασιών, 

ενώ αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr,  

β) την υπ΄ αριθμ. 268/30967/01-07-2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση 

πίστωσης, τεχνικών  προδιαγραφών, τρόπο εκτέλεσης και καθορισμό των όρων διακήρυξης  

γ) την με κωδικό Π48/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ίλιου 

δ) το από 23-7-2015 Πρακτικό Δημοπρασίας 

ε) την υπ’ αρ. πρ. 35678/29-7-2015 ένσταση και το με αρ. πρ. 36052/31-7-2015 έγγραφο με 

συνημμένη την με αρ. πρ. 1375/30-7-2015 επιστολή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τμήμα 

Δυτικής Ελλάδος).   

στ) την Υπουργική Απόφαση 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ) και επιπλέον τις λοιπές νομοθετικές διατάξεις 

σύμφωνα με τις οποίες πραγματοποιείται ο παρών διαγωνισμός 

ζ) τα λοιπά σχετικά στοιχεία του φακέλου της παρούσας προμήθειας,  συνήλθε να εξετάσει :  

 

την υπ’ αρ. πρ. 35678/29-7-2015 ένσταση του υποψήφιου προμηθευτή «ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ – 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ δτ ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε.» κατά του Πρακτικού της 

Δημοπρασίας της αρμόδιας Επιτροπής. 

 

Για την εν λόγω ένσταση επί των προβαλλόμενων λόγων έχουμε να παρατηρήσουμε τα κάτωθι: 

Η εταιρεία «ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ – ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ δτ ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε.» υπέβαλλε στο πλαίσιο της κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών τη με 

αρ. πρ. 1261/17161/9-7-2015 Βεβαίωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τμήμα Δυτικής 

Ελλάδος) στην οποία πιστοποιείται η εγγραφή της εν λόγω εταιρείας χωρίς όμως να αναγράφεται το 

ειδικό επάγγελμά τους ως ορίζεται στο άρθρο 7.3 της διακήρυξης. 

Στην ένσταση της εν λόγω εταιρείας αναφέρεται ότι όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα στο Τ.Ε.Ε. 
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γίνονται μέλη μόνο τεχνικές εταιρείες και γι’ αυτό το λόγο δεν αναγράφεται το ειδικό επάγγελμα. 

Προς επιβεβαίωση των παραπάνω η εταιρεία προσκόμισε συνημμένα με το με αρ. πρ. 36052/31-7-2015 

έγγραφό της, την με αρ. πρ. 1375/30-7-2015 επιστολή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τμήμα 

Δυτικής Ελλάδος) στην οποία εκτός των άλλων αναφέρεται «.. υποχρέωση αναγγελίας και εγγραφής 

στο Βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ … έχουν οι εταιρείες που ασκούν τεχνικής φύσεως 

δραστηριότητες όπως αυτές προσδιορίζονται στο καταστατικό τους και ειδικότερα στο σκοπό τους.» 

Στο καταστατικό της υπόψη εταιρείας και ειδικότερα στο Άρθρο 3 -Σκοπός της εταιρείας αναφέρεται : 

«α) Η κατασκευή δημοσίων τεχνικών έργων β) Η κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών έργων γ) Η εκπόνηση 

μελετών πολιτικού μηχανικού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δ) Πάσης φύσεως μελέτες ή 

εργασίες που εκπορεύονται από τα επαγγελματικά δικαιώματα των εταίρων» 

  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι επειδή στο Βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) εγγράφονται οι εταιρείες που ασκούν τεχνικής φύσεως δραστηριότητες όπως αυτές 

προσδιορίζονται στο καταστατικό τους,  

η Επιτροπή προτείνει να γίνει δεκτή η με αρ. πρ. 35678/29-7-2015 ένσταση και να συνεχιστεί η 

διαδικασία του διαγωνισμού με το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς 

και της εταιρείας  «ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ – ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ δτ ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε.»  

   Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Αποδέχεται τη με αρ. πρωτ. 35678/29-7-2015 ένσταση του υποψήφιου προμηθευτή με την επωνυμία 

«ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ – ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ δτ ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε.»  

 κατά του πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια αντλητικών 

συγκροτημάτων πυρόσβεσης στα κλειστά γήπεδα καλαθοσφαίρισης Γ. Κακούρης και Πεταλούδα», και ο 

εν λόγω προμηθευτής συνεχίζει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, όπως 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 

ΑΔΑ: ΒΝΣ2ΩΕΒ-ΞΨ6


		2015-09-04T08:54:10+0300
	Athens




