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        Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:15122/07.04.2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                             15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                                  την 06.04.2017 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 6η Απριλίου 2017, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 14050/31.03.2017 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 31.03.2017. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ      Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ       Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

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

3. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ        «     « 

4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «     «  

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «     « 

6. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                     «     « 

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

    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ            Μέλος της Ο.Ε  

2. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                    «      « 

         ΑΠΟΦΑΣΗ –156– 

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

9ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6,  που αφορά την έγκριση πρακτικού 

για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 14649/05.04.2017 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

« Σας στέλνουμε το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού που 

αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών, για την  

«προμήθεια κάδων απορριμμάτων» καθώς και το σχετικό φάκελο  , και παρακαλούμε να 

αποφασίσετε σχετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4412/2016.» 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Στο Ίλιον την 29η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 έως 10:30 π. μ. 

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

προσφορών με βάση το 221ου άρθρο Ν. 4412/2016 και τη με αριθμό 039/3417/27-01-2017 Απόφαση 
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της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 62ΤΖΩΕΒ-ΨΕ1), παρόντα μέλη της οποίας είναι οι : 

α.  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, τακτικό μέλος  

β.  ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, τακτικό μέλος  

γ. ΜΠΑΖΔΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, αναπληρωματικό μέλος 

έχοντας υπόψη 

α) Τη με αριθμό 11371/16-03-2017 διακήρυξη για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», η οποία 

αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ενώ περίληψή 

της αναρτήθηκε στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr και 

β) τη με αριθμό 112/10699/13-03-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΓΧ7ΩΕΒ-9Ε9) για 

την έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης της 

«Προμήθειας κάδων απορριμμάτων», συνήλθε για την διενέργεια του ανωτέρω διαγωνισμού.  

Η Επιτροπή δημοσία συνεδριάζουσα δέχτηκε τις προσφορές των ενδιαφερομένων σε όλη τη διάρκεια 

της αναφερομένης στην διακήρυξη ώρας κατά σειρά προσελεύσεως, επί αποδείξει, ως κάτωθι : 

Πρώτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο εξωτερικό 

μέρος αυτού, φέρει την επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση :  

Α. ΦΕΣΣΑΣ & ΣΙΑ Ο. Ε. (δ. τ. «ΠΟΛΙΣ» - Αριθμός πρωτοκόλλου 12872/27-03-2017 – Λ. Κουντουριώτη 

170, Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74100) 

Ο ανωτέρω φάκελος, μετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας του ενδιαφερομένου, 

αριθμείται με τον αριθμό (1) και μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 

Δεύτερος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο εξωτερικό 

μέρος αυτού, φέρει την επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση :  

Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο. Ε. (δ. τ. «PWC Ο. Ε.» - Αριθμός πρωτοκόλλου 13356/29-03-2017 – 

Βλαχοστράτα Ιωαννίνων) 

Ο ανωτέρω φάκελος, μετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας του ενδιαφερομένου, 

αριθμείται με τον αριθμό (2) και μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 

Αφού τελείωσε η ώρα που ορίζεται στην Διακήρυξη και μη συνεχιζόμενης κατά αδιάκοπο σειρά της 

παραδόσεως των προσφορών, κηρύχθηκε η λήξη παράδοσης των προσφορών και απαγορεύτηκε η για 

οποιονδήποτε λόγο αποδοχή των προσφορών μεταγενέστερα με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, 

ενώ επίσης κηρύχθηκε η έναρξη της δημόσιας αποσφράγισης των παραδοθέντων φακέλων κατά σειρά 

παραδόσεως και του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, ο οποίος έχει ως εξής : 

Πρώτος αποσφραγίζεται ο με αριθμό (1) φάκελος της προσφοράς του οικονομικού φορέα :  

Α. ΦΕΣΣΑΣ & ΣΙΑ Ο. Ε. 
Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986 (Α’75) 

4.Α ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 

http://www.ilion.gr/
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Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 
της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 

4.Β ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 

Επίκληση δάνειας επαγγελματικής ικανότητας 4.1 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 

Επίκληση δάνειας οικονομικής επάρκειας 4.2 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 

Εγγύηση συμμετοχής 16 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 
 

Δεύτερος αποσφραγίζεται ο με αριθμό (2) φάκελος της προσφοράς του οικονομικού φορέα :  
Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο. Ε. 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 
διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986 (Α’75) 

4.Α ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 
της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 

4.Β ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 

Επίκληση δάνειας επαγγελματικής ικανότητας 4.1 ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 

Επίκληση δάνειας οικονομικής επάρκειας 4.2 ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 

Εγγύηση συμμετοχής 16 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ - ΟΚ 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή, κατά τη συνεδρίασή της, εξέτασε τα δικαιολογητικά συμμετοχής των οικονομικών φορέων 

που συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό και διαπίστωσε, όπως φαίνεται στους αντίστοιχους πίνακες 

παραπάνω, την πληρότητά τους και τη συμφωνία τους με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού 

και ιδίως με το 4ο και το 16ο άρθρο της διακήρυξης τόσο για τον οικονομικό φορέα «Α. ΦΕΣΣΑΣ & ΣΙΑ 

Ο. Ε.» όσο και για τον οικονομικό φορέα «Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο. Ε.». 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τις τεχνικές προσφορές των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν 

στον διαγωνισμό. 

Στο 5ο άρθρο του Α’ παραρτήματος της διακήρυξης αναφέρεται επί λέξει ότι «Στο φάκελο της Τεχνικής 

προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν επί ποινή 

αποκλεισμού, τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα με τα όσα αναφέρονται στο 

αρ.2α του Παραρτήματος Β' της παρούσας». 

Στο 2ο άρθρο του Β’ παραρτήματος της διακήρυξης, στη 2η περίπτωση της 6ης παραγράφου των 

Τεχνικών Προδιαγραφών, αναφέρεται ότι οι προσφερόμενοι κάδοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά 

ποιότητας και ελέγχου του κατασκευαστή κατά ΕΝ 840-2/5/6. Η τεχνική προσφορά του οικονομικού 

φορέα «Α. ΦΕΣΣΑΣ & ΣΙΑ Ο. Ε.» περιλαμβάνει βεβαίωση ελέγχου της κατασκευάστριας εταιρείας των 

προσφερόμενων κάδων «ΓΚΕΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΥΙΟΣ Ο. Ε.» (δ. τ. «GEKAS METAL») από την εταιρεία 

«ΕΒΕΤΑΜ Α. Ε.», η οποία βεβαιώνει ότι οι προσφερόμενοι κάδοι πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου 

ΕΝ 840. Όμως, η βεβαίωση ελέγχου δεν μπορεί να αντικαταστήσει το απαιτούμενο από τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της διακήρυξης πιστοποιητικό ποιότητας και ελέγχου του κατασκευαστή κατά ΕΝ 840-

2/5/6, το οποίο δεν έχει υποβληθεί με την προσφορά του οικονομικού φορέα «Α. ΦΕΣΣΑΣ & ΣΙΑ Ο. Ε.».  

Η Επιτροπή κρίνει ότι η μη υποβολή του απαιτούμενου πιστοποιητικού ποιότητας και ελέγχου αποτελεί 

ουσιώδη απόκλιση από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης. Συνεπώς, αξιολογεί την τεχνική 
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προσφορά του οικονομικού φορέα «Α. ΦΕΣΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ως μη πλήρη και σύμφωνη με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της διακήρυξης και προτείνει τον αποκλεισμό του οικονομικού φορέα «Α. ΦΕΣΣΑΣ & ΣΙΑ 

Ο. Ε.» από το επόμενο στάδιο του παρόντος διαγωνισμού προμήθειας, δηλαδή την αποσφράγιση και 

αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στον διαγωνισμό. 

Η τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα «Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο. Ε.» εξετάστηκε από την 

Επιτροπή και κρίθηκε ως σωστή, πλήρης και σύμφωνη με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς 

όρους της διακήρυξης. Συνεπώς, η Επιτροπή προτείνει να προχωρήσει ο οικονομικός φορέας «Χ. 

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο. Ε.» στο επόμενο στάδιο του παρόντος διαγωνισμού προμήθειας, δηλαδή στην 

αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

  Αποφασίζει  Ομόφωνα 

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

Ν. 3852/2010 

2. Εγκρίνει το πρακτικό  για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», ως αναλυτικά ανωτέρω 

αναφέρεται. 

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., Βομπιράκη Ν.,     

                                          Χαραλαμπόπουλος Ι., Γκόγκος Κ., 

                                       Κανελλόπουλος Γ., Σταματόπουλος  Γ., 

                                          Γαλούνης Δ.                

                ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ     
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