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                     Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 29517/04.07.2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                       29η Έκτακτη  Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                               την 03.07.2017 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 3η  Ιουλίου 2017, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 29469/03.07.2017 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 03.07.2017. 

        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. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                          «      « 

6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.              «     « 

7. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                         «    « 

8. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                          «     « 

    ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ουδείς 

                          ΑΠΟΦΑΣΗ –280– 

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

5ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6, που αφορά τη λήψη απόφασης επί της 

ένστασης της εταιρείας «T-FITTINGS ΕΠΕ» κατά της 250/14-6-2017 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Ιλίου. 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 29438/03.07.2017 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

        «Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του νόμου 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 

2. Την με αρ.πρωτ.  16265/19-04-2017 διακήρυξη που αφορά την « «Προμήθεια οικοδομικών 

υλικών – υλικών σιδήρου – χρωμάτων και υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου»»  

έτους 2017 προϋπολογισμού  139.995,46€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
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3. Το γεγονός ότι αρμόδιο όργανο για να αποφασίσει επί της προσφυγής είναι εκείνο που έχει την 

εξουσία να κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. (ΕΑ ΣτΕ 959/2010) (Εγκύκλιος Υπ. 

Υποδομών Μεταφ. & Δικτ. εγκ.23/Δ17γ/10/200/ΦΝ 458/06.12.2010)Επομένως, στους Δήμους 

αρμόδιο όργανο είναι η Οικονομική Επιτροπή, εκτός από τις περιπτώσεις που έχει παραχωρήσει 

την αρμοδιότητά της στο Δημοτικό Συμβούλιο. (άρθρο 72 παρ.1 περιπτ.ε του Ν.3852/2010) 

 

Σας διαβιβάζουμε, την ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία: «T-FITTINGS ΕΠΕ» κατά της  

250/14-6-2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου  με την οποία εγκρίθηκε το 

πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών.,  

την από 30/6/2017 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, καθώς και το 

φάκελο που αφορά την  

 «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου – χρωμάτων και υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες 

του Δήμου», και παρακαλούμε  να αποφασίσετε σχετικά.»   

 
Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η 

Στο Ίλιον και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ιλίου την 30η του μήνα Ιουνίου του έτους 2017 

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

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

2. Δαμουλιάνου Μαρία, αναπληρωματικό μέλος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, 

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 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Ιλίου (ΑΔΑ 69Σ9ΩΕΒ-747) έχοντας υπόψη: 

α) την υπ’ αρ. 119/2017 (ΑΔΑ: 6ΝΦ9ΩΕΒ-ΩΞ0) Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ιλίου, η οποία αφορά 

την έγκριση διενέργειας της προμήθειας οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου - χρωμάτων και 

υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του δήμου, 

β)  την υπ’ αρ. 154/2017 (ΑΔΑ: ΩΖ2ΘΩΕΒ-ΑΘΤ)) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ιλίου η οποία αφορά την έγκριση πίστωσης 139.995,46 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των 

τεχνικών προδιαγραφών, τον τρόπο εκτέλεσης και τους όρους τις διακήρυξης του διαγωνισμού για την 

προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου - χρωμάτων και υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες 

του δήμου,  

γ)  την υπ’ αρ. 16265/19-04-2017 (17PROC006077582 2017-04-19) Διακήρυξη του κ. Δημάρχου, 

περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στον Ελληνικό τύπο, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και στην 
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επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr, 

δ) τη σχετική με κωδικό Π56/2017 μελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου,  

ε) το γεγονός ότι ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  

στ)  το από 18-05-2017 Πρακτικό Αποσφράγισης Ηλεκτρονικών Προσφορών.  

ζ) το από 18-05-2017 Πρακτικό Δημοπρασίας. 

η) την με αρ. 250/2017 (ΑΔΑ: ΩΙΧΔΩΕΒ-0ΑΠ)) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

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

23-06-2017 Ένσταση του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Τ FITTINGS ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗΣ 

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ» που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με παράβολο ύψους 

403,19 €. 

Η επιτροπή εξετάζοντας την ένσταση έχει να παρατηρήσει τα εξής : 

Η από 23-06-2017 Ένσταση του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Τ FITTINGS ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗΣ 

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ» απορρίπτεται ως απαράδεκτη καθότι το παράβολο που υποβλήθηκε με την ένσταση 

υπολείπεται του απαιτούμενου ποσού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 20: Διοικητικές προσφυγές 

– ενστάσεις- κήρυξη αναδόχου εκπτώτου- κυρώσεις :   

«… Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της 

είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα. …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… Σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 376 του ν. 4412/16, όπως 

συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4447/16, για συμβάσεις άνω των 

60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. το σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/16, παράβολο 

υπέρ του Δημοσίου, δεν υπερβαίνει τα 600,00€. 

 

Συγκεκριμένα, με την ένσταση υποβλήθηκε το με αρ. 2598/21-06-2017 παράβολο ποσού 403,19€  - 

ποσό που αντιστοιχεί στο 1% του προϋπολογισμού της ομάδας Α : ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ήτοι 40.318,97 € 

(χωρίς ΦΠΑ) για την οποία η εταιρεία κατέθεσε προσφορά  - και όχι παράβολο ποσού 600,00€, όπως θα 

έπρεπε σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, καθότι το ύψος της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 

σύμφωνα με τη διακήρυξη είναι 112.899,57 € (χωρίς ΦΠΑ). 

http://www.ilion.gr/
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&tradingPartnerId=%7B!!AoEgCYOKeihY4bVeNe4Exw%7D&vendorId=%7B!!CeTxH677atYi5JKNlaFSVg%7D&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1984453506&oapc=10&oas=HYXak6Mr1m3a4AhkYUnqwg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&tradingPartnerId=%7B!!AoEgCYOKeihY4bVeNe4Exw%7D&vendorId=%7B!!CeTxH677atYi5JKNlaFSVg%7D&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1984453506&oapc=10&oas=HYXak6Mr1m3a4AhkYUnqwg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&tradingPartnerId=%7B!!AoEgCYOKeihY4bVeNe4Exw%7D&vendorId=%7B!!CeTxH677atYi5JKNlaFSVg%7D&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1984453506&oapc=10&oas=HYXak6Mr1m3a4AhkYUnqwg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&tradingPartnerId=%7B!!AoEgCYOKeihY4bVeNe4Exw%7D&vendorId=%7B!!CeTxH677atYi5JKNlaFSVg%7D&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1984453506&oapc=10&oas=HYXak6Mr1m3a4AhkYUnqwg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&tradingPartnerId=%7B!!AoEgCYOKeihY4bVeNe4Exw%7D&vendorId=%7B!!CeTxH677atYi5JKNlaFSVg%7D&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1984453506&oapc=10&oas=HYXak6Mr1m3a4AhkYUnqwg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&tradingPartnerId=%7B!!AoEgCYOKeihY4bVeNe4Exw%7D&vendorId=%7B!!CeTxH677atYi5JKNlaFSVg%7D&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1984453506&oapc=10&oas=HYXak6Mr1m3a4AhkYUnqwg..
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Κατόπιν των παραπάνω η Επιτροπή εξέτασης - αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες 

συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών  

 

Γνωμοδοτεί 

 

Για την απόρριψη της από 23-06-2017 Ένστασης του οικονομικού φορέα με επωνυμία «Τ FITTINGS 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΗΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ», με έδρα στην οδό Αγάπης 6 Αιγάλεω ΤΚ 12241. » 

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 από 23-06-2017 Ένσταση του οικονομικού φορέα με επωνυμία Τ FITTINGS ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗΣ 

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ, λόγω μη καταβολής του απαραίτητου παραβόλου. 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                                 Χαραλαμπόπουλος Ι., Γκόγκος Κ., 

                                  Βομπιράκη Ν., Κουμαραδιός Γ.,             

                                      Βέργος Ι., Κάβουρας Κ.,                      

                                Σταματόπουλος Γ., Κανελλόπουλος Γ. 

                ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ  

 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&tradingPartnerId=%7B!!AoEgCYOKeihY4bVeNe4Exw%7D&vendorId=%7B!!CeTxH677atYi5JKNlaFSVg%7D&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1984453506&oapc=10&oas=HYXak6Mr1m3a4AhkYUnqwg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&tradingPartnerId=%7B!!AoEgCYOKeihY4bVeNe4Exw%7D&vendorId=%7B!!CeTxH677atYi5JKNlaFSVg%7D&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1984453506&oapc=10&oas=HYXak6Mr1m3a4AhkYUnqwg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&tradingPartnerId=%7B!!AoEgCYOKeihY4bVeNe4Exw%7D&vendorId=%7B!!CeTxH677atYi5JKNlaFSVg%7D&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1984453506&oapc=10&oas=HYXak6Mr1m3a4AhkYUnqwg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&tradingPartnerId=%7B!!AoEgCYOKeihY4bVeNe4Exw%7D&vendorId=%7B!!CeTxH677atYi5JKNlaFSVg%7D&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1984453506&oapc=10&oas=HYXak6Mr1m3a4AhkYUnqwg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&tradingPartnerId=%7B!!AoEgCYOKeihY4bVeNe4Exw%7D&vendorId=%7B!!CeTxH677atYi5JKNlaFSVg%7D&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1984453506&oapc=10&oas=HYXak6Mr1m3a4AhkYUnqwg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&tradingPartnerId=%7B!!AoEgCYOKeihY4bVeNe4Exw%7D&vendorId=%7B!!CeTxH677atYi5JKNlaFSVg%7D&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1984453506&oapc=10&oas=HYXak6Mr1m3a4AhkYUnqwg..
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