
 1 

          Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:10700/13.03.2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                             10η Τακτική  Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 13.03.2017 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 13η Μαρτίου 2017, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 10382/09.03.2017 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 09.03.2017. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ      Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

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

2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ        «      « 

3. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «      « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «      « 

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

6. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.        «     « 

7. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «     « 

8. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.                   «     «  

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Ουδείς 

                                                      ΑΠΟΦΑΣΗ –113– 

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

6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού για την «Μίσθωση 

μηχανημάτων για κατεδαφίσεις – διαμορφώσεις χώρων». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 10383/09.03.2017 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας  του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

«Σας στέλνουμε το από 08/03/2017 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού 

διαγωνισμού που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, της  «Μίσθωση 

μηχανημάτων για κατεδαφίσεις – διαμορφώσεις χώρων» καθώς και το σχετικό φάκελο  , και 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στο Ίλιον σήμερα την 08/03/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 

στον 2ο όροφο στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 

221 παρ.1του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.39/2017(ΑΔΑ 62ΤΖΩΕΒ-ΨΕ1) 
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απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

συμμετοχής για την υπηρεσία που αφορά την «Μίσθωση μηχανημάτων για κατεδαφίσεις – 

διαμορφώσεις χώρων».   

Στην συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες : 

1. Ζήση Χαρίκλεια ,αναπληρωματικό μέλος 

2. Ιωάννης Δημητρόπουλος, τακτικό μέλος 

3. Παπαευθυμίου Μάρθα , αναπληρωματικό μέλος 

Έχοντας υπόψη : 
 Την υπ΄αριθμ.7020/17-02-2017 διακήρυξη για την υπηρεσία που αφορά την «Μίσθωση 

μηχανημάτων για κατεδαφίσεις – διαμορφώσεις χώρων» 

 Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

 Την υπ΄αριθμ.15 Κατευθυντήρια οδηγία (απόφαση 161/2016) της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών 

της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

 Την υπ΄αριθμ.333/26-01-2017 Έκθεση ανάληψης υποχρέωσης 

 Την υπ΄αριθμ.333/26-01-2017 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

 Την υπ΄αριθμ.056/02-02-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 6ΑΟΦΩΕΒ-7Β1) 

 Την υπ΄αριθμ.062/2017  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου(6ΠΧΓΩΕΒ-6ΘΟ) 

 Την υπ΄αριθμ. 9633/06-03-2017 πρόσκληση για έλεγχο δικαιολογητικών συμμετοχής στο 

συνοπτικό διαγωνισμό «Μίσθωση μηχανημάτων για κατεδαφίσεις – διαμορφώσεις χώρων» 

Η επιτροπή την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού για την υπηρεσία που αφορά την «Μίσθωση 

μηχανημάτων για κατεδαφίσεις – διαμορφώσεις χώρων» (Πέμπτη 02/03/2017) παρέλαβε τις 

παρακάτω προσφορές των οικονομικών φορέων : 

1. «ΤΕΧΝΟΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ Α.ΚΑΙ Ε .ΚΙΟΥΤΟΥΚΤΣΗΣ –Ε.ΦΩΤΑΚΗ Ο.Ε.» 

2. «ΣΑΒΒΑΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ Α.Κ.Τ.Ε. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ –ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ»  

3. «Α.ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των ανωτέρω οικονομικών φορέων ,διαπιστώθηκαν : 

 Ο οικονομικός φορέας «ΤΕΧΝΟΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ Α.ΚΑΙ Ε .ΚΙΟΥΤΟΥΚΤΣΗΣ –Ε.ΦΩΤΑΚΗ Ο.Ε.» δεν 

προσκόμισε αντίγραφα των δικαιολογητικών συμμετοχής παρά μόνο πρωτότυπα (σύμφωνα με το 

άρθρο 3 της διακήρυξης) : «Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα 

πρωτότυπο και ένα αντίγραφο»  

 Ο οικονομικός φορέας «ΣΑΒΒΑΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ Α.Κ.Τ.Ε. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ –ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» 

προσκόμισε το ΤΕΥΔ με μόνο μία υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας (με το από 

28/02/2017 πρακτικό   συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ) ενώ σύμφωνα με το άρθρο 3 

(Δικαιολογητικά συμμετοχής παρ.Β) της διακήρυξης : το ΤΕΥΔ  «αφορά σε κάθε πρόσωπο που 

είναι μέλος του διοικητικού ,διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 
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ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως :α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές, β)στις περιπτώσεις 

ανώνυμων εταιρειών (Α,Ε,),τον διευθύνοντα Σύμβουλο ,καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου» 

 Ο οικονομικός φορέας «Α.ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» προσκόμισε το 

ΤΕΥΔ με μόνο μία υπογραφή του εξουσιοδοτημένου διαχειριστή της εταιρείας ( με το από 

01/03/2017 πρακτικό   συνεδριάσεως των εταίρων της ετερορρύθμου εταιρείας )ενώ σύμφωνα με 

το άρθρο 3 (Δικαιολογητικά συμμετοχής παρ.Β) της διακήρυξης : το ΤΕΥΔ  «αφορά σε κάθε 

πρόσωπο που είναι μέλος του διοικητικού ,διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η 

υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως :α) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους 

διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α,Ε,),τον διευθύνοντα Σύμβουλο ,καθώς 

και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου» 

      Ως εκ τούτου, κανείς από τους παραπάνω τρεις υποψηφίους οικονομικούς φορείς ,δεν προβαίνει στο 

επόμενο στάδιο αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, με αποτέλεσμα την ματαίωση του παρόντος 

διαγωνισμού για την υπηρεσία που αφορά την «Μίσθωση μηχανημάτων για κατεδαφίσεις – 

διαμορφώσεις χώρων», και προτείνεται η επανάληψή του .»    

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 

1. Εγκρίνει το πρακτικό αξιολόγησης για την «Μίσθωση μηχανημάτων για κατεδαφίσεις – 

διαμορφώσεις χώρων» και κηρύσσει τον διαγωνισμό  άγονο 

2. Εγκρίνει την επαναδιακήρυξη του διαγωνισμού, χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών 

προδιαγραφών 

 

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.,          

                                         Βέργος   Ι., Κανελλόπουλος Γ.,              

                                       Σταματόπουλος Γ., Κάβουρας Κ. 

                ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ  
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