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       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 22580/25.05.2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                            22η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                                  την 25.05.2017 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 25η Μαΐου 2017, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 22440/25.05.2017 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 25.05.2017. 

        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. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «     «  

3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                    «      « 

4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «     « 

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

    ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ        «     « 

3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                     «     « 

4. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                   «    « 

 ΑΠΟΦΑΣΗ –226– 

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

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

την εξέταση ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ» κατά της 

υπ΄αριθμ.209/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Προμήθεια υλικών αυτόματου 

ποτίσματος και υδραυλικών υλικών». 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 21968/23.05.2017 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

        «Σας στέλνουμε την με αρ.πρωτ. 20425/15-5-2017 ένσταση του υποψήφιου προμηθευτή με την 

επωνυμία «ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ» κατά της 209/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που 

αφορά την έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής –τεχνικών προσφορών 

του διαγωνισμού για την «Προμήθεια  υλικών αυτόματου ποτίσματος και υδραυλικών υλικών», 

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

παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.».   
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Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η 

 
Στο Ίλιον και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ιλίου την 22η του μήνα Μαΐου του έτους 2017 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ οι παρακάτω υπογεγραμμένοι: 

 

  1. Γαλάνη Ευαγγελία, τακτικό μέλος, κλάδου ΠΕ Δασολόγων, 

  2. Μιχαηλίδης Ανδρέας, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ Μηχανικών, 

  3. Αλεξόπουλος Γεώργιος, τακτικό μέλος, κλάδου  ΠΕ Φυσικής Αγωγής, 

 

αποτελούντες την επιτροπή εξέτασης - αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες 

συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11α του 

Ν. 4412/2016, που ορίστηκαν με την αριθμ. 044/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ιλίου (ΑΔΑ 69Σ9ΩΕΒ-747), έχοντας υπόψη: 

  α) Την υπ΄ αριθμ. 12991/27-03-2017 διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια υλικών 

αυτόματου ποτίσματος και υδραυλικών υλικών του Δήμου Ιλίου, έτους 2017, 

προϋπολογισμού 33.034,16 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α», περίληψη της οποίας 

δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (17PROC005977954 2017-03-2017)  καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα 

του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr  

  β) Το από 07-04-2017 Πρακτικό Δημοπρασίας, 

  γ) Την με αρ. 209/2017 (αρ. πρωτ 19279/09-05-2017) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

συγκεντρώθηκαν για την εξέταση και γνωμοδότηση προς την Οικονομική Επιτροπή σχετικά με την από 

15-05-2017 Ένσταση, η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και σύμφωνα με το άρθρο 17 της 

προαναφερόμενης Διακήρυξης,  από τον οικονομικό φορέα με επωνυμία «ΤΙΤΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ» με 

έδρα στην Ν. Καλλικράτεια Χαλκιδικής.    

Συγκεκριμένα, στην προαναφερόμενη ένσταση ζητείται η ακύρωση της Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Ιλίου,  η απόρριψη του  σχετικού πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισμού καθώς και η απόρριψη της προσφοράς της επιχείρησης με την επωνυμία «ΛΑΝΤΚΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ.» με έδρα την οδό Μαιάνδρου 83 & Φλαβιανών, 

στην  Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας, με το αιτιολογικό ότι η εν λόγω επιχείρηση δεν υπέβαλλε με τη προσφορά 

της ISO9001-2008 για το είδος με αρ.11 -προγραμματιστής  τύπου Hunter 1 στάσης DC, με 

ηλεκτροβάνα 1’’- απαιτούμενα στο άρθρο 2α παρ. Β της διακήρυξης. 

Η Επιτροπή εξετάζοντας τα επιχειρήματα του ενιστάμενου οικονομικού φορέα έχει να παρατηρήσει τα 

εξής : 

i. Ο εν λόγω προγραμματιστής (α/α 11), ήτοι προγραμματιστής 1 στάσης DC, με ηλεκτροβάνα 1’’, 

που προσφέρει η εταιρεία ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, είναι 

http://www.ilion.gr/
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το είδος που ζητείται, προσκομίσθηκε δείγμα, και διαπιστώθηκε ότι πληροί ακριβώς τις 

τεχνικές προδιαγραφές της  παρούσας διακήρυξης. 

ii. Η Rainbird είναι μία αναγνωρισμένη και παγκοσμίου φήμης κατασκευαστική εταιρεία άρδευσης 

με κορυφαία βιομηχανική ποιότητα και υπηρεσίες, διαθέτει Σύστημα Ποιότητας -  σύμφωνα με 

τα υποβληθέντα δικαιολογητικά - που παρέχει υψηλή αξία. 

iii. Η γενική αναφορά «...επί ποινή αποκλεισμού...» στο άρθρο 5 της διακήρυξης έγινε ώστε να 

καταδείξει το μείζον θέμα για την αναθέτουσα αρχή, αυτό της προσκόμισης δείγματος για τα 

υλικά με α/α 1,7,8,10,11,12,13,17 & 18, όπως άλλωστε μνημονεύεται ρητά τόσο στο προοίμιο 

του Άρθρου 2α - παράρτημα Β, όσο και στη περιγραφή των προαναφερόμενων υλικών, που εν 

προκειμένω προσκομίσθηκαν και τηρούν τις προδιαγραφές της μελέτης. 

 
Κατόπιν των παραπάνω η Επιτροπή εξέτασης - αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες 

συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών  

γνωμοδοτεί 

η με αρ. πρωτ. 20425/15-05-2017 Ένσταση από τον οικονομικό φορέα με επωνυμία «ΤΙΤΟΠΟΥΛΟ 

ΧΡΗΣΤΟ» με έδρα στην Ν. Καλλικράτεια Χαλκιδικής  να  απορριφθεί στο σύνολό της.». 

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. Απορρίπτει την ένσταση του οικονομικού φορέα με επωνυμία «ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ», 

λαμβάνοντας υπόψιν τους λόγους που  αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται ως και  την εξυπηρέτηση του 

δημοσίου συμφέροντος. 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                               Τα Μέλη 

                                          Χαραλαμπόπουλος Ι., Γκόγκος Κ., 

                                           Κανελλόπουλος Γ., Βέργος Ι.,            

                                                        Γαλούνης Δ.                

                ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ  
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