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           Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:20522/13.05.2016 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        22η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 12.05.2016 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 12η Μαΐου 2016, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 19447/06-05-2016 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 06-05-2016. 

        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. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.                       «        « 

4.  ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.      «        « 

5.  ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                 «        « 

6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.          «    « 

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.   Μέλος της Ο.Ε       

2. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                       «        « 

                     ΑΠΟΦΑΣΗ –238– 

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

2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6, που αφορά την εξέταση ένστασης 

υποψήφιου προμηθευτή με την επωνυμία «ΦΩΤΙΟΣ Ι. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» κατά του πρακτικού της 

επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια των ειδών της Ομάδας 

Α΄(Κουρτίνα για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) και της Ομάδας Β΄(Συνθετικός χλοοτάπητας)». 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 19864/10.05.2016 σχετικό έγγραφο της 

Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας διαβιβάζουμε την με αρ. πρωτ. 18065/22-04-2016 ένσταση του υποψήφιου προμηθευτή με 

την επωνυμία «ΦΩΤΙΟΣ Ι. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» κατά του από 28/03/2016 πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής 

αξιολόγησης του διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια των ειδών της Ομάδας Α΄ (Κουρτίνα για 

την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) και της Ομάδας Β΄ (Συνθετικός χλοοτάπητας), του 

διαγωνισμού «προμήθεια κουρτινών-ρολοκουρτινών, μοκετών και χλοοταπήτων για τις 

ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου»,  την από 04/05/2016 εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής 

αξιολόγησης επί της σχετικής ένστασης καθώς και το φάκελο της προμήθειας προκειμένου να 

ΑΔΑ: 6Κ6ΩΩΕΒ-0ΟΘ



 2 

αποφασίσετε σχετικά.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

        Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας που έχει ως κατωτέρω: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΠΡΟΣ  ΤΗΝ Ο.Ε. 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ  H ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ» 

 

Στο Ίλιον την 4η του μηνός Μαΐου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη,  στο Δημαρχείο Ιλίου Κάλχου 48 – 

50 η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού (παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών) 

για τις προμήθειες του Δήμου Ιλίου συμφωνα με το 46ο άρθρο της Υπουργικής Απόφασης 11389/ΦΕΚ 

185 Β’/23-3-1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. 

Α.)», το 26ο άρθρο του Ν. 4024/2011 και τη με αριθμό 023/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

και της οποίας τα παρόντα μέλη είναι τα κάτωθι : 

α.  ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, τακτικό μέλος  

β.  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, αναπληρωματικό μέλος 

γ. ΝΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, τακτικό μέλος 

έχοντας υπόψη 

α) Την υπ΄ αριθμ. 12290/16-03-2016 διακήρυξη για την «Προμήθεια κουρτινών – ρολοκουρτινών, 

μοκετών και χλοοταπήτων για τις ανάγκες για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου», περίληψη 

της οποίας δημοσιεύτηκε σε μία εφημερίδα οικονομική - δημοπρασιών, ενώ αναρτήθηκε και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr,  

β) την υπ΄ αριθμ. 160/11654/10-03-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση πίστωσης, 

τεχνικών  προδιαγραφών και καθορισμό των όρων διακήρυξης του τρόπου εκτέλεσης της παραπάνω 

υπηρεσίας (ΑΔΑ: VNBAVEB-4MX), 

γ) την με κωδικό Π101/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ίλιου, 

δ) την υπ. αρ. 120/9097/26-02-2016 απόφαση για την επανάληψη της διενέργειας πρόχειρου 

διαγωνισμού, συνήλθε για την διενέργεια της ανωτέρω Δημοπρασίας της Ο.Ε. (75ΞΣΩΕΒ-114)  

ε) το πρακτικό της από 28 Μαρτίου δημοπρασίας το οποίο κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερομένους με το 

αρ. πρωτ. 17672 διαβιβαστικό και 

στ) την ένσταση του υποψήφιου προμηθευτή ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ κατά του από 28/03/2016 

πρακτικού, η οποία υπεβλήθη εμπρόθεσμα με αρ. πρωτ. 18065/22-04-16,  

η Επιτροπή  Διενέργειας Διαγωνισμού συνεδρίασε για να εξετάσει τους λόγους τους οποίους επικαλείται 

ο υποψήφιος προμηθευτής και κατά την εξέτασή τους, διαπίστωσε τα εξής: 

 

Αναφορικά με τις αντιρρήσεις που προβάλλει σχετικά με τα δικαιολογητικά συμμετοχής των 
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διαγωνιζομένων:  

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΛΟΝΙΑΤΗ 

ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗ και 

COSMOS GRASS IKE 

δεν υφίσταται περαιτέρω λόγος εξέτασής τους, διότι έχουν αξιολογηθεί ήδη και αποκλειστεί από τη 

διαδικασία συνέχισης του διαγωνισμού με βάση το από 28/03/2016 Πρακτικό. 

   

Β) Αναφορικά με τις αντιρρήσεις που προβάλλει σχετικά με τα δικαιολογητικά συμμετοχής του 

διαγωνιζόμενου ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, και συγκεκριμένα: 

  α) για το ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις του δεν είναι πλήρεις και συνεπώς άκυρες επειδή δεν έχει 

συμπληρώσει προς ποιον απευθύνεται και συγκεκριμένα στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του 

Δήμου Ιλίου,  

 

η Επιτροπή αξιολογεί ότι αυτός δεν είναι βάσιμος λόγος αποκλεισμού, εφόσον οι υπεύθυνες δηλώσεις 

περιέχονται σε φάκελο που αναγράφει τα στοιχεία του συγκεκριμένου διαγωνισμού, με τον αρ. 

διακήρυξης και απευθύνεται ξεκάθαρα προς τον Δήμο Ιλίου, 

β) για το ότι δεν κατέθεσε συμφώνως του άρθρου 6 της διακήρυξης προσφερόμενο χλοοτάπητα 

Ελληνικής Εταιρείας ή χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ως εκ τούτου ο χλοοτάπητας δεν είναι 

κατάλληλος εφόσον κατασκευάζεται στο Ισραήλ,  

η Επιτροπή επισημαίνει ότι το άρθρο 6 αναφέρει τα εξής σχετικά με την Προέλευση: «Στο διαγωνισμό 

γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν τα υπό προμήθεια είδη, εγχώριας ή αλλοδαπής 

παραγωγής και προελεύσεως.», σε αντίθεση με αυτό που ισχυρίζεται ο ενιστάμενος ότι δηλ. 

αναφέρεται ότι το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να είναι Ελληνικής εταιρείας ή χώρας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

Ως εκ τούτου, ο συγκεκριμένος λόγος απορρίπτεται ως αβάσιμος, 

γ) για το ότι δεν κατέθεσε συμφώνως του άρθρου 9 της διακήρυξης όλα τα δικαιολογητικά-έγγραφα 

συμμετοχής εις διπλούν επί ποινή αποκλεισμού και συγκεκριμένα κατέθεσε μόνο ένα δείγμα του 

προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα και όχι δύο, 

 

 η Επιτροπή αξιολογεί ότι στην διακήρυξη και στο άρθρο 9 και ειδικά στις Διευκρινίσεις για τα αντίγραφα 

αναφέρεται: «Προσοχή όμως πρέπει να κατατεθούν όλα τα δικαιολογητικά - έγγραφα εις 

διπλούν, άσχετα από τη μορφή που θα έχουν (πρωτότυπα ή ευκρινή αντίγραφα)», εδώ δεν 

γίνεται λόγος για δείγματα αλλά για δικαιολογητικά –έγγραφα, ενώ στο άρθρο 8.4 της διακήρυξης 

αναφέρεται ότι «………….οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν να προσκομίσουν δείγμα του 

προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα και όχι δείγματα.  
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Ως εκ τούτου, ο συγκεκριμένος λόγος απορρίπτεται ως αβάσιμος και 

δ) για το ότι η συγκεκριμένη εταιρεία δεν κατέθεσε συμφώνως του άρθρου 18 παρ. 3 του ΕΚΠΟΤΑ 

υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά 

με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης 

στον ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ υπέρ του οποίου θα έπρεπε να εκδοθεί η υπεύθυνη δήλωση,  

 

η Επιτροπή αξιολογεί ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά στο κείμενο της διακήρυξης για προσκόμιση 

υπεύθυνης δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευασθούν τα 

υλικά. Ως εκ τούτου, ο συγκεκριμένος λόγος απορρίπτεται ως αβάσιμος. 

Επιπροσθέτως, η διακήρυξη αποτελεί κανονιστική πράξη και οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 

δεσμεύονται από αυτήν. 

 

Γ) Αναφορικά με τις αντιρρήσεις που προβάλλει σχετικά με τα δικαιολογητικά συμμετοχής του 

διαγωνιζόμενου Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε,, και συγκεκριμένα: 

 α) για το ότι δεν κατέθεσε συμφώνως του άρθρου 6 της διακήρυξης προσφερόμενο χλοοτάπητα 

Ελληνικής Εταιρείας ή χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ως εκ τούτου ο χλοοτάπητας δεν είναι 

κατάλληλος εφόσον κατασκευάζεται στην Τουρκία,  

η Επιτροπή επισημαίνει ότι το άρθρο 6 αναφέρει τα εξής σχετικά με την Προέλευση: «Στο διαγωνισμό 

γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν τα υπό προμήθεια είδη, εγχώριας ή αλλοδαπής 

παραγωγής και προελεύσεως.», σε αντίθεση με αυτό που ισχυρίζεται ο ενιστάμενος ότι δηλ. 

αναφέρεται ότι το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να είναι Ελληνικής εταιρείας ή χώρας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Ως εκ τούτου, ο συγκεκριμένος λόγος απορρίπτεται ως αβάσιμος, 

β) για το ότι δεν κατέθεσε συμφώνως του άρθρου 9 της διακήρυξης όλα τα δικαιολογητικά - έγγραφα 

συμμετοχής εις διπλούν επί ποινή αποκλεισμού και συγκεκριμένα κατέθεσε μόνο ένα δείγμα του 

προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα και όχι δύο,  

η Επιτροπή αξιολογεί ότι στην διακήρυξη και στο άρθρο 9 και ειδικά στις Διευκρινίσεις για τα αντίγραφα 

αναφέρεται: «Προσοχή όμως πρέπει να κατατεθούν όλα τα δικαιολογητικά - έγγραφα εις 

διπλούν, άσχετα από τη μορφή που θα έχουν (πρωτότυπα ή ευκρινή αντίγραφα)», εδώ δεν 

γίνεται λόγος για δείγματα αλλά για δικαιολογητικά –έγγραφα, ενώ στο άρθρο 8.4 της διακήρυξης 

αναφέρεται ότι «………….οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν να προσκομίσουν δείγμα του 

προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα και όχι δείγματα.  

Ως εκ τούτου, ο συγκεκριμένος λόγος απορρίπτεται ως αβάσιμος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης,  

α) δεν εξέτασε τα όσα επικαλείται η εταιρεία «ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ» ως λόγους απόρριψης που 

αφορούν τους παρακάτω υποψήφιους προμηθευτές:  
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ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΛΟΝΙΑΤΗ 

ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ και  

COSMOS GRASS IKE 

επειδή οι παραπάνω υποψήφιοι έχουν ήδη αποκλειστεί από τη διαδικασία συνέχισης του διαγωνισμού με 

βάση το από 28/03/2016 Πρακτικό 

β) να απορριφθούν ως αβάσιμοι οι λόγοι της ένστασης που προβάλλονται για τους:  

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ και 

Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε. 

       Αποφασίζει   Ομόφωνα 

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

3852/2010 

Β)Απορρίπτει  την  ένσταση του υποψήφιου προμηθευτή με την επωνυμία «ΦΩΤΙΟΣ Ι. 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» κατά του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού που αφορά την 

«Προμήθεια των ειδών της Ομάδας Α΄(Κουρτίνα για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) και της 

Ομάδας Β΄(Συνθετικός χλοοτάπητας)», για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω. 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

    Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                       Τα Μέλη 

Κουμαραδιός Γ., Βομπιράκη Ν.,  

 Γκόγκος Κ., Βέργος Ι., 

Χαραλαμπόπουλος Ι.,  Κάβουρας Κ.  

              ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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