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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:1286/12.01.2016 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                          2η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 12.01.2016 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 12η Ιανουαρίου 

2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 829/08-01-2016 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 08-01-2016. 

        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. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.       «      «  

4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        Αν. Μέλος της Ο.Ε. 

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.    Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «      « 

3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.         «       « 

4. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                      «       «  

                    ΑΠΟΦΑΣΗ –007– 

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

5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την εξέταση ένστασης του υποψήφιου προμηθευτή με την 

επωνυμία «OK ANYTIME MARKET A.E.» κατά του πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού που 

αφορά την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και τροφίμων για τις 

ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, έτους 2016». 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 858/08.01.2016 σχετικό έγγραφο της 

Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας στέλνουμε την  από 31/12/2015, κατατεθειμένη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, 

ένσταση του υποψήφιου προμηθευτή με την επωνυμία «OK ANYTIME MARKET Α.Ε.» κατά του 

πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού 

προσωπικού του Δήμου και τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, έτους 2016», την 

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

ΑΔΑ: ΩΛΡ7ΩΕΒ-89Θ



 2 

να αποφασίσετε σχετικά.» 

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 από 31-12-2015 ένσταση του υποψηφίου προμηθευτή OK ANYTIME MARKET ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αφροδίτης 106, Ελληνικό, με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος 

22389/03-12-2015 12:26:23. 

Στο Ίλιον σήμερα την 8η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 

μ.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 :  

- Μιχαηλίδη Ανδρέα, τακτικό μέλος 

- Γεράση Ευάγγελο, τακτικό μέλος 

- Κρητικό Μαρίνο, τακτικό μέλος 

έχοντας υπόψη : 

α) την με αριθμ. 330/16-10-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου (Α.Δ.Α.6585 

ΩΕΒ-ΒΕΤ), σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια της προμήθειας γάλακτος εργατοτεχνικού 

προσωπικού του Δήμου και τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, έτους 2016, 

συνολικού προϋπολογισμού 736.356,26€ 

β) την υπ’ αρ. 387/47274/16-10-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου (Α.Δ.Α. 

75Ρ7ΩΕΒ-72Ν), η οποία αφορά την πίστωση ποσού 736.356,26€, των τεχνικών προδιαγραφών, τον 

καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και των όρων διακήρυξης, για την «Προμήθεια γάλακτος 

εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, έτους 

2016» 

γ) την υπ’ αρ. 47644/19-10-2015 Διακήρυξη του Δημάρχου Ιλίου (15PROC003186365), περίληψη της 

οποίας δημοσιεύτηκε στην Υπηρεσία Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στον ελληνικό τύπο 

καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr 

δ) τη σχετική με κωδικό Π100/2015 μελέτη (15REQ003127166 2015-10-06) που συντάχθηκε και 

θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου 

ε) τα αιτήματα των Υπηρεσιών τουΔ_ήμου σχετικά με τον καθορισμό των δικαιούχων παροχής 

γάλακτος, ανάγκες των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών σε τρόφιμα καθώς και λοιπών ειδών για 

τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Δήμου 

στ) το γεγονός ότι ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
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Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

ζ)  το από 09/12/2015 πρακτικό αποσφράγισης ηλεκτρονικών προσφορών, το οποίο 

κοινοποιήθηκε σε όλους του υποψηφίους αναδόχους, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

η) το από 21/12/2015 ερώτημα της Επιτροπής Αξιολόγησης Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. προς το Γραφείο Νομικής 

Υποστήριξης του Δήμου Ιλίου 

θ) την από 24/12/2015 απάντηση του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης του Δήμου Ιλίου  

ι) το από 24-12-2015 Πρακτικό Δημοπρασίας  

ια) τα  λοιπά σχετικά στοιχεία του φακέλου της παρούσας προμήθειας,  

συνήλθε να εξετάσει την εν θέματι ένσταση. 

 

Αναφορικά με τους προβαλλόμενους λόγους ένστασης της επιχείρησης OK ANYTIME MARKET 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής :  

 

Η υπόψη εταιρεία υπέβαλλε στο πλαίσιο της κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών της παρ. 7 

του άρθρου 7 της διακήρυξης, το με αρ. πρ. 6429/13-5-2015 Πιστοποιητικό εγγραφής της επιχείρησης 

στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. 

Επίσης, στα υποβληθέντα στοιχεία περιλαμβάνονταν  και το με αρ. πρ. 117978.168117/25-11-15 Γενικό 

Πιστοποιητικό της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών εμφαίνεται ότι το με αρ. πρ. 6429/13-5-2015 εκδοθέν 

πιστοποιητικό φέρει ως ημερομηνία πρωτοκόλλου την 13-5-15, δηλαδή δεν έχει εκδοθεί εντός το πολύ 

έξι (6) μηνών πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού (που είχε ορισθεί για την 3-12-2015) όπως ρητά 

αναφέρεται στην παρ. 7 του άρθρου 7 της διακήρυξης. Το γεγονός ότι στο πιστοποιητικό αναγράφεται 

ότι η επιχείρηση έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της από συνδρομές μέχρι και 31-12-15, δεν αναιρεί 

την απαίτηση - με ποινή αποκλεισμού στην αντίθετη περίπτωση  - της παρ. 7 του άρθρου 7 της 

διακήρυξης.  

Όσον αφορά το με αρ. πρ. 117978.168117/25-11-15 Γενικό Πιστοποιητικό της υπηρεσίας ΓΕΜΗ,  δεν 

μπορεί να γίνει αποδεκτό στο πλαίσιο της παρ. 7 του άρθρου 7 της διακήρυξης, καθότι δεν 

περιλαμβάνει αναφορά στο αντικείμενο της επιχείρησης.     

 

Με βάση τα παραπάνω, η επιτροπή προτείνει την απόρριψη της από 31-12-2015 ένστασης και τον 

αποκλεισμό της εταιρείας OK ANYTIME MARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 

Αφροδίτης 106, Ελληνικό από τη συνέχεια του διαγωνισμού»  

   Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Απορρίπτει την από 31-12-2015 ένσταση της εταιρεία OK ANYTIME MARKET ΑΝΩΝΥΜΗ 
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αφροδίτης 106, Ελληνικό και την αποκλείει από τη συνέχεια 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., Γκόγκος Κ., 

Χαραλαμπόπουλος Ι., Γαλούνης Δ.,  

 ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ         Κάβουρας Κ. 
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