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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 5650/10.02.2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                           6η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 09.02.2017 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 9η Φεβρουαρίου 

2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 4639/03-02-2017 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 03-02-2017. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ     Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

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

2. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.      «     « 

3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                  «      « 

4. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.         Αν. Μέλος της Ο.Ε 

5. ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Δ.Σ.                              «      « 

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ           Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 

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

3. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.         «        « 

4. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                             «        «  

5. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                         «        «  

            ΑΠΟΦΑΣΗ –062–  

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

2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6, που αφορά τη λήψη απόφασης 

για την ορθή επανάληψη της ΑΟΕ 038/2017 ως προς το πρακτικό. 

 Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 4928/06-02-2017 σχετικό έγγραφο της 

Οικονομικής Υπηρεσίας  του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας στέλνουμε την ορθή επανάληψη του  πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του 

Συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην αξιολόγηση των τεχνικών  προσφορών που κατατέθηκαν 

για  την «Προμήθεια εργαλείων - μηχανημάτων και αναλωσίμων ειδών για τα συνεργεία 

του Δήμου» καθώς και το φάκελο της προμήθειας, και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά  , 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

                                                          ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
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Στο Ίλιον την 20η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο 

Δημαρχείο Ιλίου Κάλχου 48 – 50 συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης 

προσφορών, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ. Αριθ. 430/16 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

προκειμένου να αξιολογήσει τις τεχνικές προσφορές όσων έγιναν δεκτοί στον συνοπτικό διαγωνισμό 

που προκηρύχθηκε για την «Προμήθεια εργαλείων – μηχανημάτων και αναλώσιμων ειδών για τα 

συνεργεία του Δήμου» όπως αναφέρεται στην υπ΄ αρ. πρωτ. 52234/02-12-16  Διακήρυξης του 

Δήμου Ιλίου, της οποίας τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη  είναι:  

  
1. Αλειφέρη Χρυσούλα, τακτικό μέλος 
2. Ευαγγελία Νίνου, τακτικό μέλος 
3. Θεόδωρος Ηλιάδης, τακτικό μέλος  
4. Καλλιόπη Διαμάντη, αναπληρωματικό μέλος 
5. Βαγγέλης Γεράσης, αναπληρωματικό μέλος 
6. Κρητικός Μαρίνος, αναπληρωματικό μέλος 
 
Και της οποίας παρόντα μέλη είναι οι: 
α.  ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, τακτικό μέλος  
β.  ΝΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, τακτικό μέλος 
γ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, αναπληρωματικό μέλος 
  
έχοντας υπόψη 

α) Την υπ΄ αρ. πρωτ. 52234/02-12-16 Διακήρυξη για την «Προμήθεια εργαλείων – 

μηχανημάτων και αναλώσιμων ειδών για τα συνεργεία του Δήμου» (16REQ005490164 

ΚΗΜΔΗΣ), περίληψη της οποίας αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (6ΜΙΤΩΕΒ-ΗΚ4) και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Ιλίου www.ilion.gr,  

β) την υπ΄ αριθμ. 508/51680/30-11-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση 

πίστωσης, τεχνικών  προδιαγραφών και καθορισμό των όρων διακήρυξης του τρόπου εκτέλεσης της 

παραπάνω προμήθειας, 

γ) την με κωδικό Π156/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ίλιου, 

δ) Το από 16/12/16 Πρακτικό Δημοπρασίας αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

 

Η Επιτροπή εξέτασε τις τεχνικές προδιαγραφές ενός εκάστου των υποψήφιων οικονομικών φορέων, 

συνέκρινε αυτές με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης και διαπίστωσε 

τα εξής : 

 
«ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ο.Ε ΑΓΡΟΠΟΛΙΣ», 3Ο χλμ Δροσιάς, Χαλκίδα 

 

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας «Αφοί Σωτηρίου Ο.Ε» κατέθεσε τεχνική προσφορά για τις ομάδες 

Α,Β,Γ,Δ,Ε και ΣΤ ομάδα. 
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Στην τεχνική προσφορά που κατέθεσε για τη ΣΤ ομάδα: Γεωργικά προϊόντα και συγκεκριμένα για τη 

χλοοκοπτική μηχανή 3,2HP (νούμερο 1) δεν προέκυπτε αν καλύπτει την προδιαγραφή τύπου Vario, 

σύμφωνα με τη διευκρίνιση που αναρτήθηκε στην  ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου, “η χλοοκοπτική 

μηχανή στον βασικό εξοπλισμό θα πρέπει να περιλαμβάνεται επιπλέον μεταβαλλόμενη ταχύτητα 

αυτοκίνησης τύπου Vario”.  

Κατόπιν η Επιτροπή ζήτησε διευκρίνηση με το από 26/01/17 έγγραφό μας, από τον εν λόγω 

υποψήφιο οικονομικό φορέα, την οποία και μας προσκόμισε στις 26/01/2017 και μας βεβαιώνει ότι η 

χλοοκοπτική μηχανή καλύπτει την συγκεκριμένη προδιαγραφή. Άρα η τεχνική προσφορά συμφωνεί 

πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

«ΠΑΡ. ΠΑΝ. ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗΣ», Ανδριτσαίνης 1, Άγιος Δημήτριος  

 

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας «Παρ. Παν. Καλλονιάτη» κατέθεσε τεχνική προσφορά για όλες τις 

ομάδες.  

Για τις ομάδες Α, Β Γ,Δ, και Ε η τεχνική προσφορά συμφωνεί πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Για την ομάδα ΣΤ (νούμερο 1) η χλοοκοπτική μηχανή 3,2HP δεν συμφωνεί με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, διότι σύμφωνα με τη διευκρίνιση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου, 

η χλοοκοπτική μηχανή στον βασικό εξοπλισμό θα πρέπει να περιλαμβάνεται επιπλέον μεταβαλλόμενη 

ταχύτητα αυτοκίνησης τύπου Vario. Στην τεχνική προσφορά, του υποψήφιου οικονομικού φορέα δεν 

αναφέρεται πουθενά ότι το προσφερόμενο προϊόν έχει τη συγκεκριμένη προδιαγραφή. Κατόπιν  

ελέγχου του φακέλου από την αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος μας ενημέρωσαν ότι το 

προσφερόμενο μηχάνημα δεν καλύπτει τη  προδιαγραφή τύπου Vario. 

Επίσης για την ομάδα ΣΤ (νούμερο 9,10,11) δεν μας έχει καταθέσει καμία τεχνική προδιαγραφή. 

    

«ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», Φυλής 81Α, Ίλιον 

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας «Παπαμιχαήλ Π. Ελευθερία» κατέθεσε προσφορά για τη ΣΤ ομάδα 

: Γεωργικά προϊόντα. Η τεχνική προσφορά συμφωνεί πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές.  

 

Ύστερα από τα ανωτέρω, διαπιστώθηκε  ότι όλες οι προσφορές πληρούν τους όρους της διακήρυξης 

και των τεχνικών προδιαγραφών, πλην της προσφοράς του υποψήφιου οικονομικού φορέα «Παρ. 

Παν. Καλλονιάτης» για την ομάδα ΣΤ επειδή παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τη διακήρυξη 

και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή προτείνει : 
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1) Τον αποκλεισμό του υποψήφιου οικονομικού φορέα «ΠΑΡ. ΠΑΝ. ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗΣ» από 
το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών  για την ομάδα ΣΤ και τη συνέχιση στο 
επόμενο στάδιο για τις ομάδες Α,Β,Γ,Δ, και Ε και 
 

2) Την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού με το άνοιγμα των οικονομικών 
προσφορών των υποψηφίων οικονομικών φορέων:  
 
α) «ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ο.Ε ΑΓΡΟΠΟΛΙΣ»  
β) «ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ».» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

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

3852/2010 

Β)Εγκρίνει την ορθή επανάληψη της ΑΟΕ 038/2017 ως προς το πρακτικό, που έχει ως εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

                                                          ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
 
 
Στο Ίλιον την 20η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο 

Δημαρχείο Ιλίου Κάλχου 48 – 50 συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης 

προσφορών, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ. Αριθ. 430/16 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

προκειμένου να αξιολογήσει τις τεχνικές προσφορές όσων έγιναν δεκτοί στον συνοπτικό διαγωνισμό 

που προκηρύχθηκε για την «Προμήθεια εργαλείων – μηχανημάτων και αναλώσιμων ειδών για τα 

συνεργεία του Δήμου» όπως αναφέρεται στην υπ΄ αρ. πρωτ. 52234/02-12-16  Διακήρυξης του 

Δήμου Ιλίου, της οποίας τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη  είναι:  

  
7. Αλειφέρη Χρυσούλα, τακτικό μέλος 
8. Ευαγγελία Νίνου, τακτικό μέλος 
9. Θεόδωρος Ηλιάδης, τακτικό μέλος  
10. Καλλιόπη Διαμάντη, αναπληρωματικό μέλος 
11. Βαγγέλης Γεράσης, αναπληρωματικό μέλος 
12. Κρητικός Μαρίνος, αναπληρωματικό μέλος 
 
Και της οποίας παρόντα μέλη είναι οι: 
α.  ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, τακτικό μέλος  
β.  ΝΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, τακτικό μέλος 
γ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, αναπληρωματικό μέλος 
  
έχοντας υπόψη 

α) Την υπ΄ αρ. πρωτ. 52234/02-12-16 Διακήρυξη για την «Προμήθεια εργαλείων – 

μηχανημάτων και αναλώσιμων ειδών για τα συνεργεία του Δήμου» (16REQ005490164 

ΚΗΜΔΗΣ), περίληψη της οποίας αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (6ΜΙΤΩΕΒ-ΗΚ4) και στην ιστοσελίδα του 
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Δήμου Ιλίου www.ilion.gr,  

β) την υπ΄ αριθμ. 508/51680/30-11-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση 

πίστωσης, τεχνικών  προδιαγραφών και καθορισμό των όρων διακήρυξης του τρόπου εκτέλεσης της 

παραπάνω προμήθειας, 

γ) την με κωδικό Π156/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ίλιου, 

δ) Το από 16/12/16 Πρακτικό Δημοπρασίας αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

 

Η Επιτροπή εξέτασε τις τεχνικές προδιαγραφές ενός εκάστου των υποψήφιων οικονομικών φορέων, 

συνέκρινε αυτές με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης και διαπίστωσε 

τα εξής : 

 
«ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ο.Ε ΑΓΡΟΠΟΛΙΣ», 3Ο χλμ Δροσιάς, Χαλκίδα 

 

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας «Αφοί Σωτηρίου Ο.Ε» κατέθεσε τεχνική προσφορά για τις ομάδες 

Α,Β,Γ,Δ,Ε και ΣΤ ομάδα. 

Στην τεχνική προσφορά που κατέθεσε για τη ΣΤ ομάδα: Γεωργικά προϊόντα και συγκεκριμένα για τη 

χλοοκοπτική μηχανή 3,2HP (νούμερο 1) δεν προέκυπτε αν καλύπτει την προδιαγραφή τύπου Vario, 

σύμφωνα με τη διευκρίνιση που αναρτήθηκε στην  ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου, “η χλοοκοπτική 

μηχανή στον βασικό εξοπλισμό θα πρέπει να περιλαμβάνεται επιπλέον μεταβαλλόμενη ταχύτητα 

αυτοκίνησης τύπου Vario”.  

Κατόπιν η Επιτροπή ζήτησε διευκρίνηση με το από 26/01/17 έγγραφό μας, από τον εν λόγω 

υποψήφιο οικονομικό φορέα, την οποία και μας προσκόμισε στις 26/01/2017 και μας βεβαιώνει ότι η 

χλοοκοπτική μηχανή καλύπτει την συγκεκριμένη προδιαγραφή. Άρα η τεχνική προσφορά συμφωνεί 

πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

«ΠΑΡ. ΠΑΝ. ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗΣ», Ανδριτσαίνης 1, Άγιος Δημήτριος  

 

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας «Παρ. Παν. Καλλονιάτη» κατέθεσε τεχνική προσφορά για όλες τις 

ομάδες.  

Για τις ομάδες Α, Β Γ,Δ, και Ε η τεχνική προσφορά συμφωνεί πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Για την ομάδα ΣΤ (νούμερο 1) η χλοοκοπτική μηχανή 3,2HP δεν συμφωνεί με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, διότι σύμφωνα με τη διευκρίνιση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου, 

η χλοοκοπτική μηχανή στον βασικό εξοπλισμό θα πρέπει να περιλαμβάνεται επιπλέον μεταβαλλόμενη 

ταχύτητα αυτοκίνησης τύπου Vario. Στην τεχνική προσφορά, του υποψήφιου οικονομικού φορέα δεν 

αναφέρεται πουθενά ότι το προσφερόμενο προϊόν έχει τη συγκεκριμένη προδιαγραφή. Κατόπιν  

ελέγχου του φακέλου από την αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος μας ενημέρωσαν ότι το 

ΑΔΑ: 7Σ1ΛΩΕΒ-5ΡΚ



 6 

προσφερόμενο μηχάνημα δεν καλύπτει τη  προδιαγραφή τύπου Vario. 

Επίσης για την ομάδα ΣΤ (νούμερο 9,10,11) δεν μας έχει καταθέσει καμία τεχνική προδιαγραφή. 

   «ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», Φυλής 81Α, Ίλιον 

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας «Παπαμιχαήλ Π. Ελευθερία» κατέθεσε προσφορά για τη ΣΤ ομάδα 

: Γεωργικά προϊόντα. Η τεχνική προσφορά συμφωνεί πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές.  

Ύστερα από τα ανωτέρω, διαπιστώθηκε  ότι όλες οι προσφορές πληρούν τους όρους της διακήρυξης 

και των τεχνικών προδιαγραφών, πλην της προσφοράς του υποψήφιου οικονομικού φορέα «Παρ. 

Παν. Καλλονιάτης» για την ομάδα ΣΤ επειδή παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τη διακήρυξη 

και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή προτείνει : 

3) Τον αποκλεισμό του υποψήφιου οικονομικού φορέα «ΠΑΡ. ΠΑΝ. ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗΣ» από 
το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών  για την ομάδα ΣΤ και τη συνέχιση στο 
επόμενο στάδιο για τις ομάδες Α,Β,Γ,Δ, και Ε και 
 

4) Την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού με το άνοιγμα των οικονομικών 
προσφορών των υποψηφίων οικονομικών φορέων:  
 
α) «ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ο.Ε ΑΓΡΟΠΟΛΙΣ»  

β) «ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 

 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, η 

προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 

στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ( ήτοι της οικονομικής επιτροπής), η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 
 
Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 
 
Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                       Τα Μέλη 

                                          Κουμαραδιός Γ.,  Βέργος Ι.,                   

                                                   Χαραλαμπόπουλος Ι.,  

                                              Γαλούνης Δ., Γκόνης Χ.           

   

                ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΑΔΑ: 7Σ1ΛΩΕΒ-5ΡΚ


		2017-02-10T13:56:45+0200
	Athens




