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       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:24723/06.06.2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                            24η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                                  την 06.06.2017 

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

ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 24354/02.06.2017 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 02.06.2017. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

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

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

3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                    «      « 

4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «     « 

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

    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ          Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

2. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.  Μέλος της Ο.Ε  

3. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ        «     « 

4. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                     «     « 

5. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                   «    « 

 ΑΠΟΦΑΣΗ –248– 

    Ο κ. Κανελλόπουλος Γεώργιος,ως Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την εξέταση ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία 

«ΖΙΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ» κατά της 216/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Προμήθεια 

Γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού  Δήμου Ιλίου, έτους 2017». 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 24656/06.06.2017 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

        «Σας στέλνουμε την με αρ.πρωτ. 22737/26-5-17 ένσταση του υποψήφιου προμηθευτή με την 

επωνυμία «ΖΙΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ κατά της 216/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την 

έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής –τεχνικών προσφορών του 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια Γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Ιλίου, έτους 

2017», 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 1η του μήνα Ιουνίου του έτους 2017 οι 

παρακάτω υπογεγραμμένοι: 

-  Γαλάνη Ευαγγελία, τακτικό μέλος, κλάδου ΠΕ Δασολόγων, 

-  Μιχαηλίδης Ανδρέας, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ Μηχανικών, 

-  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: 

1. Την υπ’ αριθμ. 116/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΧΑ8ΩΕΒ-0ΧΑ) για την έγκριση 

της διάθεσης της πίστωσης, των τεχνικών προδιαγραφών και την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για 

την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Ιλίου, έτους 2017». 

2. Την 11438/16-03-2017 (17PROC005933426) διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Ιλίου, έτους 2017». 

3. Την υπ΄ αριθμ. 152/15117/07-04-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου 

(ΑΔΑ 6422ΩΕΒ-ΤΜΚ) για την επαναδιακήρυξη του διαγωνισμού, με τροποποίηση των όρων διακήρυξης 

και των τεχνικών προδιαγραφών, καθότι ο διαγωνισμός απέβη άγονος. 

4. Την με κωδικό Π59/2017 (τροποποιημένη) μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Ίλιου (17REQ006045682). 

5. Την υπ΄αριθμ. 171/15981/13-04-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΙΑΝΩΕΒ-Η25) 

με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές και καταρτίσθηκαν οι όροι 

επαναδιακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου 

Ιλίου, έτους 2017». 

6. Την υπ’ αριθμ. 16113/13-04-2017 (17PROC006070388) επαναδιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 

για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Ιλίου, έτους 2017», 

7. Το από 27-04-2017 Πρακτικό Αξιολόγησης υποβληθέντων φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής & 

τεχνικών προσφορών, 

8. Την  υπ΄αριθμ. 216/21780/23-05-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  

9. Τα περιεχόμενα των φακέλων της υπόψη προμήθειας που τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας μας  

10. Τις από 01-06-2017/ΔΥ απόψεις του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης  

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

αρ. πρωτ. 22737/26-05-2017 Ένσταση, η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και με το απαιτούμενο 

παράβολο, σύμφωνα με το άρθρο 8 της προαναφερόμενης διακήρυξης,  από τον οικονομικό φορέα με 

επωνυμία «ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ» με έδρα στην οδό Κοτοπούλη αρ.7 στο Δήμο Ν. Σμύρνης.    
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Συγκεκριμένα, στην προαναφερόμενη ένσταση ζητείται η μερική ακύρωση της υπ’ αριθμ. 216/2017 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου και τον αποκλεισμό της ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε……» με το σκεπτικό που αναφέρεται σε αυτήν διευκρινίζοντας ότι:  «… η ένστασή μας 

αφορά το παράπτωμα της υποβολής της ψευδούς Υπ. Δήλωσης εκ μέρους της ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται κατά περίπτωση από την υπηρεσία και 

ΟΧΙ το παράπτωμα της ακατάλληλης παράδοσης τυριού στον ΠΟΝ ……το οποίο παράπτωμα άλλωστε 

είναι παλιό και δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο καταλληλότητας και επαγγελματικής επάρκειας 

…..  

Από τα στοιχεία του φακέλου που τηρεί η υπηρεσία μας για το συγκεκριμένο διαγωνισμό προκύπτει ότι: 

Ο οικονομικός φορέας ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. στο Τ.Ε.Υ.Δ. που υπέβαλλε στα πλαίσια του 

παρόντος διαγωνισμού, στο Μέρος ΙΙΙ – Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα, τελευταίο πεδίο όπου αναγράφεται : «Μπορεί ο 

οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά 

την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή 

την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής», έχει συμπληρώσει [Χ] ΝΑΙ.  

Η καταφατική συμπλήρωση του πεδίου δεν αποδεικνύει την ορθότητα της ένστασης της ΖΗΝΟΒΙΑΣ 

ΜΙΧΟΥ, και ειδικότερα τα όσα αναφέρει για τον αποκλεισμό της εταιρείας ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. από διαγωνισμούς άλλων δήμων λόγω της υποβολής ανακριβούς (ψευδούς) δήλωσης, 

διότι στην περίπτωση της παρούσας υπεύθυνης δήλωσης γίνεται ρητή αναφορά (επί λέξει) : «δεν έχει 

κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων…..» το οποίο - κατά την άποψη της επιτροπής αλλά και 

του Νομικού Συνεργάτη του δήμου – προϋποθέτει ο διαγωνιζόμενος αφενός, να έχει υποπέσει σε 

ποινικό αδίκημα και γι’ αυτό να έχει κριθεί ένοχος και αφετέρου, η πράξη αυτή να είναι σοβαρή, πράξη η 

οποία κρίνεται πάντα κατά περίπτωση (και στη συγκεκριμένη περίπτωση όπως αναφέρει στη ένστασή η 

ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ: «το παράπτωμα είναι αφενός μεν παλιό ……., αφετέρου δε δεν ήταν κατά γενική 

εκτίμηση σοβαρό». 

Επιπλέον, σε επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, σύμφωνα με το Άρθρο 9 – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ της διακήρυξης, θα ζητηθεί από τον προσωρινό ανάδοχο της προμήθειας να προσκομίσει 

στην υπηρεσία μας αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, και εάν διαπιστωθούν τυχόν ποινικά αδικήματα θα 

αναζητηθεί ο δεύτερος μειοδότης. 

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

συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών  

γνωμοδοτεί 

Για την απόρριψη της με αρ. πρωτ. 22737/26-05-2017 ένστασης του οικονομικού φορέα με επωνυμία 

«ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ» με έδρα στην οδό οδό Κοτοπούλη αρ.7 στο Δήμο Ν. Σμύρνης.». 
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Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και: 

1. Την υπ΄αριθμ. 22737/26-05-2017 Ένσταση της εταιρείας «ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ», κατά της  

216/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και συνοδευόμενη 

από παράβολο ποσού 465,00 ευρώ. 

2. Τις απόψεις  που αναπτύχθηκαν προφορικά  από τον εκπρόσωπο της εταιρείας με την επωνυμία 

«ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ»κ. Μίχο Μιχαήλ  

3. Τα στοιχεία του φακέλου των υποψηφίων προμηθευτών καθώς και τα συμπληρωματικά 

έγγραφα των υποψηφίων αναδόχων με τους προσβαλλόμενους ισχυρισμούς των 

 

 Επειδή για το παραδεκτό της υποβληθείσας ένστασης είναι αναγκαία η κατάθεση παραβόλου 

σύμφωνα με το άρθρο 127 παρ. 2 του Ν. 4412/17 υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το 1% 

επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης και στη προκείμενη περίπτωση το απαιτούμενο 

παράβολο ανέρχεται στο ποσό των 577,17€ (57.717,20Χ1%)-εκτιμώμενη αξία σύμβασης 

 Επειδή εν προκειμένου έχει κατατεθεί από την εταιρεία «ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ» παράβολο ποσού 

465,00€  που υπολείπεται του αναγκαίου ποσού όπως προαναφέρθηκε  

Με βάση τα παραπάνω: 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 

 Απορρίπτει  α) Ως απαραδέκτως την  ασκηθείσα με αρ. πρωτ. 22737/26-05-2017  ένσταση κατά της 

216/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Προμήθεια Γάλακτος εργατοτεχνικού 

προσωπικού  Δήμου Ιλίου, έτους 2017» του οικονομικού φορέα με επωνυμία «ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ» 

λόγω μη καταβολής του απαιτούμενου παραβόλου(άρθρο 127 παρ.2 του Ν. 4412/17) σύμφωνα με τα 

παραπάνω και β) Ως προς την ουσία της. 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

         Ο  Αντιπρόεδρος της  Ο.Ε.                                                    Τα Μέλη 

                                          Χαραλαμπόπουλος Ι., Βέργος Ι.     

                                            Κουμαραδιός Γ.,  Γαλούνης Δ.      

                                                                           

          Κανελλόπουλος Γεώργιος  
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