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       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:53938/07.12.2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                            50η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 07.12.2017 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ» 

σήμερα την 7η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 

53927/07.12.2017 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 07.12.2017. 

        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. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                            «     « 

8. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                          «    « 

    ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ουδείς 

            ΑΠΟΦΑΣΗ –503– 

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

3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6,   που αφορά τη λήψη απόφασης επί 

της ένστασης της εταιρείας '’ BUILD AND BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ’’  κατά της 474/20-11-2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ιλίου». 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 53906/07.12.2017 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 από 27/11/2017 της εταιρείας με την επωνυμία: «“BUILD AND BOND 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”» κατά της  474/20-11-2017  

Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου  με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 

αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών, την από 07/12/2017 

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 7η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 

2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ οι παρακάτω υπογράφοντες: 

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

2. Ανδρέας Μιχαηλίδης, 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 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, 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&tradingPartnerId=%7B!!ORcBYmr8fqfyYys8ecMOfA%7D&vendorId=%7B!!sv2edsETArZap79oVt5i1A%7D&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1984453506&oapc=10&oas=xyj6hQo1nJMZDdkGDewxJg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&tradingPartnerId=%7B!!ORcBYmr8fqfyYys8ecMOfA%7D&vendorId=%7B!!sv2edsETArZap79oVt5i1A%7D&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1984453506&oapc=10&oas=xyj6hQo1nJMZDdkGDewxJg..
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περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στον Ελληνικό τύπο, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και στην 

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 περί έγκρισης 

των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, 

θ) τις υπ΄ αρ. 277/2017 (ΑΔΑ: ΩΦ7ΩΩΕΒ-ΤΔ6), 278/2017 (ΑΔΑ: ΩΘΖΝΩΕΒ-1ΚΗ), 279/2017 

(ΑΔΑ: ΩΒΙΕΩΕΒ-90Γ) & 280/2017 (ΑΔΑ: Ω2ΒΜΩΕΒ-ΕΚΝ) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ιλίου σχετικά με υποβληθείσες ενστάσεις, 

ι) την υπ’ αρ. 421/2017 (ΑΔΑ: 68Ζ9ΩΕΒ-97Π) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου 

με την οποία απορρίφθηκε ως απαραδέκτως ασκηθείσα η  από 14-07-2017 προδικαστική προσφυγή,   

ια) την υπ’ αρ. 474/2017 (ΑΔΑ: 6Θ8ΤΩΕΒ-Ξ7Ψ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ιλίου σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η μερική ανάκληση της με αρ. 250/2017 Α.Ο.Ε. και η 

επαναφορά των προσφορών στο στάδιο του ανοίγματος των οικονομικών τους προσφορών εταιρειών 

που αποκλείστηκαν, 

ιβ) την υπ’ αρ. 478/2017 (ΑΔΑ: 6ΩΟΩΕΒ-174) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου 

σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της υπόψη 

προμήθειας,   

ιγ) τα λοιπά στοιχεία του φακέλου της παρούσας προμήθειας,  

 

συγκεντρώθηκαν για την εξέταση και γνωμοδότηση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιλίου, 

της από 27/11/2017 Ένστασης (με συμπληρωματικά έγγραφα) του οικονομικού φορέα με την 

επωνυμία «BUILD AND BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ», που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στο 

ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ, με παράβολο ύψους 600,00 € (κωδικός e-παραβόλου 176267992958 

0126 0014) 

Η επιτροπή εξετάζοντας την ένσταση σχετικά με τις παρακάτω λόγους ακύρωσης των με αρ. 474/2017 

και 478/2017 Αποφάσεων τις Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, έχει να παρατηρήσει τα εξής : 

 
1) Αναφορικά με την παραβίαση από την Υπηρεσία των επιμέρους διακριτών σταδίων τις 

διαγωνιστικής διαδικασίας κατόπιν των αποφάσεων 474 & 478/2017 Α.Ο.Ε. 

Με την τροποποίηση του Ν.4412/2016  όπως αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 107 
παράγραφος 13 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017) προστέθηκε το άρθρο 79Α: 

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..
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 «Άρθρο 79Α 

Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης 

1. Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, 

είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 

φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 

1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτόν. 

2. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο 

νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, τις προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής τις προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

3. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και για την υπογραφή του Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) το οποίο εκδίδει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).». 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και για τις διαδικασίες σύναψης που είναι σε 

εξέλιξη και είναι στο στάδιο πριν την κατακύρωση.» 

Επειδή κατά την δημοσίευση του Ν.4497/17 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η διαδικασία  του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπόψη προμήθειας ήταν στο στάδιο πριν την κατακύρωση, η Υπηρεσία 

μας εφάρμοσε, ως όφειλε, τις διατάξεις του προαναφερθέντος νόμου και έλαβε νόμιμα την Απόφαση με 

αρ. 474/20-11-2017.  

Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, σε εφαρμογή των προαναφερομένων 

διατάξεων του Ν.4497/17 & της 474/2017 Α.Ο.Ε. συνέταξε το από 22-11-2017 Πρακτικό, το οποίο 

εγκρίθηκε με την 478/23-11-2017 Α.Ο.Ε. Οι υπόψη αποφάσεις γνωστοποιήθηκαν στους 

διαγωνιζόμενους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ), κατά την πάγια διαδικασία, 

παρέχοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να ασκήσουν ένσταση ή προσφυγή. 

Δεν προκύπτει δηλαδή η παραβίαση των επιμέρους διακριτών σταδίων της διαγωνιστικής διαδικασίας 

από την Υπηρεσία μας, η οποία έπραξε τα νόμιμα.  

Προτείνεται η απόρριψη του προβαλλόμενου λόγου της ένστασης.  

2) Αναφορικά με τους λόγους αποκλεισμού της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας «Γ. 

ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕ» 

 
Α) Δεν προσκόμισε με την προσφορά του  πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό. 
Στην με αρ. πρ. 16265/19-04-2017 Διακήρυξη και συγκεκριμένα στο Παράρτημα «Β» - 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ορίζονται τα εξής :  
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«ΟΜΑΔΑ Α : ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΙΔΗ 

Σημειώνεται ότι στα ορειχάλκινα είδη θα πρέπει ο τύπος του κράματος κατασκευής των 

προσφερόμενων ειδών και η χημική τους ανάλυση, να πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών 

Προτύπων ΕΝ 12164/ΕΝ, 12165/ΕΝ και 12168:1998 και συγκεκριμένα για τα ανωτέρω είδη με τον 

αύξοντα αριθμό :  

 19-37  

 46-62  

 89-90  

 105-107  

 128-129  

 133-135  

 156-158  
 
Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να υποβάλλει ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ στο 

φάκελο της τεχνικής προσφοράς την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού τα παραπάνω έγγραφα – 

πιστοποιητικά και δικαιολογητικά, όπως επίσης και τα κάτωθι : 

1. Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό.  
2. …….» 
 

Ο οικονομικός φορέας  με την επωνυμία «Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕ» υπέβαλλε με την προσφορά 

του, στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ, πιστοποιητικό ποιότητας των ορειχάλκινων ειδών κράματος 

CW614N, του κατασκευαστικού οίκου προϊόντων διέλασης ορείχαλκου «FITCO A.E.», χωρίς να 

αναφέρεται σε αυτό η καταλληλότητα του είδους για χρήση σε πόσιμο νερό. 

Αντ΄ αυτού υπέβαλλε υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού των ορειχάλκινων ειδών, εταιρείας 

«ΥΔΡΟΣΠΙΡΑΛ ΑΕΒΕ»,  ότι «Η Α΄ ΥΛΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ «FITCO A.E» ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ». 

Τα παραπάνω δεν είναι σύμφωνα – ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ - με το οριζόμενα στη Διακήρυξη, 

καθότι η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση δεν υποκαθιστά τη απαιτούμενη πιστοποίηση του 

προϊόντος για χρήση σε πόσιμο νερό. 

Συνεπώς, ο προβαλλόμενος λόγος της ένστασης προτείνεται να γίνει δεκτός. 

Β) Στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. της εταιρείας «Γ. 

ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕ».    

Με την εγγυητική επιστολή η Τράπεζα εγγυάται έναντι αυτού που προκηρύσσει το διαγωνισμό, την 

καταβολή ορισμένου ποσού για την περίπτωση που ο συμμετέχων στη διαδικασία δεν εκπληρώσει ή 

εκπληρώσει πλημμελώς τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη συμμετοχή του.  

Στην με αρ. 850ILG1736368/03-05-2017 Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., 
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που υπέβαλλε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕ», βάσει του 

Άρθρου 18 της Διακήρυξης,  δεν αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. της εταιρείας. 

Από νομολογία του ΣτΕ (ΣτΕΕπΑν 231/2012, ΕΣ Τμ. Μείζ.-Επταμ. 3148/2012, ΕΣ Τμ. VI Απόφ. 

1253/2011, ΕΣ Κλιμ. Ε΄ 305/2012, ΕΣ Κλιμ. Ε΄ 142/2010) προκύπτει ότι οποιοδήποτε λάθος ή έλλειψη 

στην εγγυητική δεν οδηγεί απαρέγκλιτα σε μη αποδοχή της, επουσιώδη σφάλματα και παραλείψεις της 

εγγυητικής επιστολής δεν συνεπάγονται τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, εάν δεν προκαλούν 

σύγχυση ως προς τα στοιχεία της εγγύησης και τη δέσμευση του εγγυητή και  εφόσον δεν γεννάται 

αμφιβολία για την ταυτότητα του προσώπου υπέρ του οποίου αυτή έχει εκδοθεί.  

Δηλαδή δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Γ. 

ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕ» λόγω της μη αναγραφής του Α.Φ.Μ. στην εγγυητική συμμετοχής διότι η 

πλημμέλεια αυτή θεωρείται επουσιώδης και δεν καθιστά απαράδεκτη την προσφορά του, 

δεδομένου ότι από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής δεν προκύπτει η αμφιβολία 

ότι η εγγυητική επιστολή αφορά πράγματι τη συμμετέχουσα εταιρεία. Επιπλέον, στον 

υποβληθέν ΤΕΥΔ αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του οικονομικού φορέα καθώς και ο Α.Φ.Μ. 

Κατόπιν των παραπάνω, ο προβαλλόμενος λόγος της ένστασης προτείνεται να απορριφθεί. 

Γ) Οι υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις του Τρύφωνα Κατσώνη, εκπροσώπου της εταιρείας 

«ΥΔΡΟΣΠΙΡΑΛ ΑΕΒΕ» δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Αναφορικά με την ψηφιακή υπογραφή που πρέπει να φέρουν οι υπεύθυνες δηλώσεις, 

διευκρινίζουμε ότι η υποχρέωση αυτή αφορά τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς του εκάστοτε 

διαγωνισμού και όχι υπεύθυνες δηλώσεις τρίτων που υποβάλλονται στα πλαίσια της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, σύμφωνα με : 

i) εδάφιο του Άρθρου 7 της διακήρυξης σελ 21 που αναφέρει  «Στην περίπτωση που ο προσφέρων 

είναι νομικό πρόσωπο τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφουν α) ….» 
ii) την αριθμ. 56902/215/2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1924/Β/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

που στο Άρθρο 8  παρ. 2 αναφέρει «Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν μέσω του Συστήματος τα 

κατά περίπτωση έγγραφα που έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τους ίδιους υπογεγραμμένα με 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή….» 

Οι συγκεκριμένες υπεύθυνες δηλώσεις του κ. Τρύφωνα Κατσώνη, εκπρόσωπου της εταιρείας 

«ΥΔΡΟΣΠΙΡΑΛ ΑΕΒΕ», παραγωγού των ορειχάλκινων ειδών, δεν συντάχθηκαν από τον συμμετέχοντα 

στον διαγωνισμό οικονομικό φορέα «Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕ» και ως εκ τούτου δεν είναι 

απαραίτητη η ψηφιακή υπογραφή τους. Επιπλέον οι συγκεκριμένες υπεύθυνες δηλώσεις υπεβλήθησαν 

σε πρωτότυπη μορφή στην υπηρεσία μας και φέρουν τη φυσική υπογραφή του κ. Τρύφωνα Κατσώνη.  

Συνεπώς, ο προβαλλόμενος λόγος της ένστασης προτείνεται να απορριφθεί. 

Δ) Τα υποβληθέντα τεχνικά φυλλάδια και πιστοποιητικά ISO δεν φέρουν υπογραφή των εκδοτών τους 

ή θεώρηση από δικηγόρο.  

Με το Ν.4250/2014 θεσπίσθηκε η κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων ή 
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επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων αυτών από τους ενδιαφερόμενους στο σύνολο των 

συναλλαγών τους με το Δημόσιο Τομέα.  

Αντ΄ αυτού γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 

εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Για τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) όμως, δεν υφίσταται η έννοια του πρωτότυπου εγγράφου ή των 

επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων αυτών και συνεπώς δεν αποτελούν έγγραφα που να 

εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.4250/14 και να είναι απαραίτητη η υπογραφή των εκδοτών τους ή η 

επικύρωσή τους από δικηγόρο.   

Πέραν των παραπάνω, ο οικονομικός φορέας «Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕ» υπέβαλλε με την 

προσφορά του τεχνικά φυλλάδια των υδραυλικών υλικών εκ του περισσού, δηλαδή χωρίς να 

απαιτούνται από τη Διακήρυξη. Συνεπώς, δεν προκύπτει - ούτως ή άλλως – λόγος αποκλεισμού του που 

να σχετίζεται με τα υποβληθέντα τεχνικά φυλλάδια των υδραυλικών υλικών. 

Επίσης, αναφορικά με τα απαιτούμενα από τη Διακήρυξη υποβληθέντα πιστοποιητικά ΙSΟ 9001:2008 

για τα ορειχάλκινα είδη της εταιρείας ΥΔΡΟΣΠΙΡΑΛ ΑΕΒΕ και για τα  πλαστικά PVC & PE της εταιρείας 

ΔΡΙΒΑΠΛΑΣΤ ΑΕΒΕ, αυτά φέρουν τη σήμανση του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) και 

θεωρούνται έγκυρα καθότι όπως αναφέρει έγγραφο του Ε.ΣΥ.Δ. : «Οι διαπιστευμένοι φορείς δικαιούνται 

να χρησιμοποιούν το λογότυπο του Ε.ΣΥ.Δ. στα πιστοποιητικά και στις εκθέσεις που εκδίδουν, ως 

απόδειξη της διαπίστευσης τους  στη  συγκεκριμένη δραστηριότητα». Ε.ΣΥ.Δ. ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-

2014 

Τέλος, όσον αφορά το πιστοποιητικό ΙSΟ 9001:2008 της εταιρείας “FIORE RUBINETTERIE S.r.l.” 

(μπαταρίες) που υποβλήθηκε στην αγγλική γλώσσα από τους οικονομικούς φορείς «Γ. 

ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕ»  και  «BUILD AND BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ», σε αυτό 

αναφέρονται ακριβώς το ίδια στοιχεία πιστοποίησης (Αρ. πιστοποιητικού, Αρ. εγγραφής πελάτη, 

ημερομηνία ισχύος) με τη μόνη διαφορά ότι στο υποβληθέν πιστοποιητικό της «BUILD AND BOND 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ» υπήρχε επικύρωση από δικηγόρο. 

Με αυτόν τον τρόπο, η επιτροπή βεβαιώθηκε για την εγκυρότητα του πιστοποιητικού και για λόγους 

χρηστής διοίκησης - ορθώς - το έλαβε υπόψη της κατά τη διαγωνιστική διαδικασία. 

Συνεπώς, ο προβαλλόμενος λόγος της ένστασης προτείνεται να απορριφθεί. 

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

δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών  

Γνωμοδοτεί 
 

1. Να γίνει εν μέρει δεκτή η από 27-11-2017 ένσταση του οικονομικού φορέα με επωνυμία 

«BUILD AND BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ», με έδρα στην οδό Ροϊδη 4, Μάνδρα ΤΚ 

19600, μόνο ως προς τον προβαλλόμενο λόγο 2Α, που αφορά τον αποκλεισμό του οικονομικού 

φορέα «Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕ» από την ΟΜΑΔΑ Α: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, διότι δεν 

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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υπέβαλλε με την προσφορά του, επί ποινή αποκλεισμού,  το απαιτούμενο από τη 

Διακήρυξη πιστοποιητικό καταλληλότητας των ορειχάλκινων ειδών για χρήση σε 

πόσιμο νερό. 

2. Για την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας για την ΟΜΑΔΑ Α : ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

ΥΛΙΚΑ, τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «BUILD AND BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΕΠΕ», με έδρα στην οδό Ροϊδη 4, Μάνδρα ΤΚ 19600, διότι υπέβαλλε την επόμενη στη σειρά 

μειοδοσίας, οικονομικότερη προσφορά.  

3. Για την απόρριψη των λοιπών προβαλλόμενων λόγων 1, 2Β, 2Γ & 2Δ,  της από 27-11-2017 

ένστασης. » 

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. Αποδέχεται εν μέρει την από 27-11-2017 ένσταση του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «BUILD 

AND BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ», με έδρα στην οδό Ροϊδη 4, Μάνδρα ΤΚ 19600, μόνο ως 

προς τον προβαλλόμενο λόγο 2Α, που αφορά τον αποκλεισμό του οικονομικού φορέα «Γ. 

ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕ» από την ΟΜΑΔΑ Α: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, διότι δεν υπέβαλλε με την 

προσφορά του, επί ποινή αποκλεισμού,  το απαιτούμενο από τη Διακήρυξη πιστοποιητικό 

καταλληλότητας των ορειχάλκινων ειδών για χρήση σε πόσιμο νερό, όπως  αναλυτικά ανωτέρω 

αναφέρεται. 

Γ. Ανακυρήσσει ως προσωρινό αναδόχο της προμήθειας για την ΟΜΑΔΑ Α : ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, τον 

οικονομικό φορέα με την επωνυμία «BUILD AND BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ», με έδρα 

στην οδό Ροϊδη 4, Μάνδρα ΤΚ 19600, καθώς υπέβαλλε την επόμενη στη σειρά μειοδοσίας, 

οικονομικότερη προσφορά.  

Δ. Απορρίπτει τους λοιπούς προβαλλόμενους λόγους 1, 2Β, 2Γ & 2Δ,  της από 27-11-2017 ένστασης. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                             Τα Μέλη 

                                          Κουμαραδιός Γ., Γκόγκος Κ.,             

                               Χαραλαμπόπουλος Ι.,  Κανελλόπουλος Γ., 

                              Βομπιράκη Ν., Βέργος Ι.,. Κάβουρας Κ.,     

                                                    Σταματόπουλος 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..
ΑΔΑ: ΨΜ05ΩΕΒ-ΟΓΖ


		2017-12-11T14:23:55+0200
	Athens




