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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:4258/29.01.2016 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                           5η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 28.01.2016 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 28η Ιανουαρίου 

2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 3361/22-01-2016 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 22-01-2016. 

        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. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «      « 

4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

5. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                        «      «  

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

2. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.                «        « 

3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.        «        « 

      ΑΠΟΦΑΣΗ –026–  
Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6, που αφορά τη λήψη απόφασης επί 

της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας ELDON’S Hellas Ltd. Κατά της 005/1284/12-01-2016 

Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου». 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής α)το υπ’ αριθμ. 4165/28-01-2016 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας διαβιβάζουμε, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010) και με το ν. 

3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α΄/30-09-2010) την από 15/01/2016 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας με 

την επωνυμία: «ELDON’S Hellas Ltd.» κατά της 005/1284/12-01-2016 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Ιλίου (Α.Δ.Α.: 7Α5ΩΩΕΒ-42Γ), το από 28/01/2016 υπόμνημα της αρμόδιας 

επιτροπής αξιολόγησης, το με αριθμ. πρωτ. 4014/27-01-2016 έγγραφο του γραφείου νομικής 

υποστήριξης του Δήμου Ιλίου καθώς και το φάκελο που αφορά την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 

έτους 2016, προκειμένου να αποφασίσετε σχετικά, β)Το υπόμνημα προς την Οικονομική Επιτροπή που 

έχει ως εξής: 

«ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 
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για την προδικαστική προσφυγή του υποψήφιου προμηθευτή «ELDON’S HELLAS 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 

στα πλαίσια του διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών 2016 

Στο Ίλιον σήμερα την 28η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη στο Δημαρχείο Ιλίου 

(Κάλχου 48 – 50) η κατά το 46ο άρθρο της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 επιτροπή διενέργειας του 

διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με τη με αριθμό 007/16-01-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

αποτελούμενη από τους : 

1. Παύλος Αντωνόπουλος 

2. Βουρτσάνης Θεόδωρος 

3. Μπούνιας Κωνσταντίνος 

 
έχοντας υπόψη 

α) Τη με αριθμό 323/15-10-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου με θέμα την 

έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2016», 

β) τη με αριθμό 82/16-10-2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιλίου με θέμα την έγκριση πίστωσης ποσού για προμήθεια 

πετρελαίου θέρμανσης προς κάλυψη των αναγκών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το 

έτος 2016, 

γ) τη με αριθμό 56/19-10-2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιλίου με θέμα την έγκριση πίστωσης ποσού για προμήθεια 

πετρελαίου θέρμανσης προς κάλυψη των αναγκών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για 

το έτος 2016, 

δ) τη με αριθμό 398/21-10-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, με θέμα την 

έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 

έτους 2016» και τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης, 

ε) τη με αριθμό 48136/21-10-2015 διακήρυξη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, περίληψη 

της οποίας δημοσιεύτηκε σε δύο οικονομικές εφημερίδες και μια τοπική εφημερίδα ημερήσια ή 

εβδομαδιαία καθώς και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και, επίσης, σε δύο εβδομαδιαίες εφημερίδες 

της οικείας Περιφέρειας, ενώ αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gov.gr, 

στ) τη σχετική με κωδικό Π90/2015 μελέτη του Δήμου Ιλίου, που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου του Δήμου Ιλίου, 

ζ) το γεγονός ότι ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

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

η) το από 11/12/2015 Πρακτικό Αποσφράγισης Ηλεκτρονικών Προσφορών, 

θ) τις με αριθμό 002/12-01-2016, 005/12-01-2016 και 012/14-01-2016 Αποφάσεις της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, με θέμα την έγκριση του από 21/12/2015 πρακτικού της 
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επιτροπής για τον παρόντα διαγωνισμό, την εξέταση των ενστάσεων των υποψήφιων προμηθευτών 

«ELDON’S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ» και «Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», 

αντίστοιχα, και την έγκριση του από 13/01/2016 πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής για τις 

οικονομικές προσφορές του παρόντος διαγωνισμού, 

ι) την προδικαστική προσφυγή βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3886/10 του υποψήφιου προμηθευτή 

«ELDON’S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ» με ημερομηνία και ώρα ψηφιακής υπογραφής 2016.01.15 15:53:23 ΕΕΤ (αντίστοιχος 

αριθμός πρωτοκόλλου Δήμου Ιλίου 2209/18-01-2016) και 

ια) τη με αριθμό πρωτοκόλλου 4014/27-01-2016 γνωμάτευση του Νομικού Σύμβουλου του Δήμου Ιλίου 

για την (ι) προσφυγή, συνήλθε για να εξετάσει την προαναφερόμενη προδικαστική προσφυγή. 

Όσον αφορά τον πρώτο από τους προβαλλόμενους λόγους της υπό εξέταση προδικαστικής προσφυγής, 

ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Ιλίου, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο του 9ου εδαφίου της 1ης 

παραγράφου του 8ου άρθρου της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού, το οποίο είναι ταυτόσημο σε 

περιεχόμενο και σχεδόν επί λέξει ταυτόσημο και στην διατύπωση με το 9ο εδάφιο της 1ης παραγράφου 

του 26ου άρθρου της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.), αναφέρει επί λέξει ότι «η 

ως άνω διακήρυξη δεν αναγράφει αν οι τρεις ημέρες είναι ημερολογιακές ή εργάσιμες και κατά συνέπεια 

η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχοντας την διακριτική ευχέρεια ορθά και βάσιμα έκρινε ότι δεν θα 

έπρεπε να αποκλειστεί για το λόγο αυτό η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΟ ΑΒΕΕ»» και καταλήγει ότι ο 

λόγος αυτός κρίνεται απορριπτέος. 

Όσον αφορά τον δεύτερο από τους προβαλλόμενους λόγους της προδικαστικής προσφυγής, ο Νομικός 

Σύμβουλος, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο της 7ης παραγράφου του 26ου άρθρου της διακήρυξης, 

αναφέρει αναλυτικά τις ημερομηνίες των ψηφιακών υπογραφών των υπεύθυνων δηλώσεων, όπως 

αυτές αναφέρθηκαν και στο πρακτικό που η παρούσα επιτροπή αξιολόγησης συνέταξε στις 29/12/2015, 

κατά την εξέταση της αντίστοιχης ένστασης του υποψήφιου προμηθευτή «ELDON’S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Καταλήγοντας, ο 

Νομικός Σύμβουλος αναφέρει επί λέξει τα εξής : 

«Όλες οι προαναφερόμενες ημερομηνίες είναι εντός της περιόδου από την ημερομηνία τελευταίας 

δημοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Επομένως και ο εν λόγω προβαλλόμενος λόγος πρέπει να απορριφθεί». 

Με βάση τα παραπάνω, προτείνουμε την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής του υποψήφιου 

προμηθευτή «ELDON’S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»   

και  γ) τη  γνωμοδότηση του δικηγόρου του Δήμου σύμφωνα με την οποία  προτείνεται η απόρριψη 

της  προδικαστικής προσφυγής και ειδικότερα αναφέρεται: 
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«Με την υπ’ αρ. πρωτ. 22209/2016 προδικαστική προσφυγή της η εταιρεία με την επωνυμία «ELDON’ S 

Hellas Ltd» ζητεί την ακύρωση άλλως τη τροποποίηση του με αρ. (2) πρακτικού της Οικονομικής 

Επιτροπής και τον αποκλεισμό της εταιρείας «ΕΚΟ ΑΒΕΕ» από τις περαιτέρω διαδικασίες του 

διαγωνισμού για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.  

Επί των προβαλλόμενων λόγων της υπό κρίση προσφυγής επαγόμαστε τα παρακάτω: 

1. Στο άρθρο 8.1.9 αναγράφεται επί λέξει «Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Δήμου 

και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά  χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και 

χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη 

ειδοποίηση.  

Δηλαδή η ως άνω διακήρυξη δεν αναγράφει αν οι τρεις ημέρες είναι ημερολογιακές ή εργάσιμες και 

κατά συνέπεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχοντας την διακριτική ευχέρεια  ορθά και βάσιμα 

έκρινε ότι δεν θα έπρεπε να αποκλειστεί για το λόγο αυτό η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΟ ΑΒΕΕ».  

Επομένως ο λόγος αυτός κρίνεται απορριπτέος.  

2. Όσο αφορά το δεύτερο λόγο ισχύουν τα παρακάτω: 

Στην 7η παράγραφο του 9ου άρθρου της  διακήρυξης αναφέρονται  επί λέξει τα εξής : 

«Οι υπεύθυνες δηλώσεις, όπου αυτές απαιτούνται, δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ημερομηνία 

ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους, η οποία όμως πρέπει να είναι εντός της περιόδου 

από την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών». 

Ο υποψήφιος προμηθευτής «ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» υπέβαλλε τις ακόλουθες υπεύθυνες δηλώσεις : 

 Υπεύθυνη δήλωση, η οποία αφορά στο περιεχόμενο της 4ης παραγράφου του 7ου άρθρου, καθώς 

και του 22ου άρθρου της διακήρυξης, στην ψηφιακή υπογραφή της οποίας αναφέρεται μεταξύ 

άλλων επί λέξει «Date 2015.12.03 12:39:12 +02’00’». 

 Υπεύθυνη δήλωση, η οποία αφορά στο περιεχόμενο της 12ης και της 13ης παραγράφου του 7ου 

άρθρου της διακήρυξης, στην ψηφιακή υπογραφή της οποίας αναφέρεται μεταξύ άλλων επί λέξει 

«Date 2015.12.03 12:39:47 +02’00’». 

 Υπεύθυνη δήλωση, η οποία αναφέρει ότι όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικό που έχει 

προσκομίσει ο υποψήφιος προμηθευτής είναι ακριβή αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων, στην 

ψηφιακή υπογραφή της οποίας αναφέρεται μεταξύ άλλων επί λέξει «Date 2015.12.03 18:32:29 

+02’00’». 

 Υπεύθυνη δήλωση, η οποία αναφέρεται στα προσφερόμενα λιπαντικά και στον χρόνο ισχύος της 

προσφοράς του υποψήφιου προμηθευτή, στην ψηφιακή υπογραφή της οποίας αναφέρεται μεταξύ 

άλλων επί λέξει «Date 2015.12.04 15:07:25 +02’00’». 

Όλες οι προαναφερόμενες ημερομηνίες είναι εντός της περιόδου από την ημερομηνία τελευταίας 
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δημοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Επομένως και ο εν λόγω προβαλλόμενος λόγος πρέπει να απορριφθεί.  

Με βάση τα παραπάνω προτείνεται  η απόρριψη της υπό κρίση προσφυγής.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 

      Αποφασίζει   Ομόφωνα 

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

3852/2010 

Β. Την απόρριψη της  προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας ELDON’S Hellas Ltd. κατά της 

005/1284/12-01-2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου για τους λόγους που 

αναφέρθηκαν πιο πάνω. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                       Τα Μέλη 

Κουμαραδιός Γ., Χαραλαμπόπουλος 

Ι., Βέργος Ι., Κάβουρας Κ., 

 Κουτσιανάς Π.  

 ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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