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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

         Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:12580/24.03.2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                            13η Τακτική  Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 23.03.2017 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 23η Μαρτίου 2017, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 11655/17.03.2017 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 17.03.2017. 

        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. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «      « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «      « 

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

6. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.                   «     «  

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

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ   Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «     « 

                                                 ΑΠΟΦΑΣΗ –124– 

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

3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6,  που αφορά την έγκριση πρακτικών 

της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια στεγάστρου 

του γηπέδου μπάσκετ στο Ο.Τ. 2166Α ». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 12456/23.03.2017 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

«Σας στέλνουμε το από 17/03/2017 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του  ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την αποσφράγιση των ηλεκτρονικών προσφορών και το από 

22/03/2017 πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών που 

αφορούν την «προμήθεια στεγάστρου του γηπέδου μπάσκετ στο Ο.Τ. 2166Α» καθώς και το 

φάκελο της προμήθειας, και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά  , σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του Ν.3852/2010.» 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Σήμερα στις 17-03-2017 συνεδρίασε η Επιτροπή που συστήθηκε με την υπ’ αρ. 063/2017 (ΑΔΑ: 

64Ζ6ΩΕΒ-ΘΞΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, προκειμένου να αποσφραγίσει 

ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ’ αρ. 38790 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της με αρ. 

6513/15-02-2017 διακήρυξης του Δήμου Ιλίου με τίτλο «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια στεγάστρου του γηπέδου μπάσκετ στο Ο.Τ. 

2166Α, προϋπολογισμού 149.978,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.». Στη συνεδρίαση 

της επιτροπής  που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

 

α/α Ονοματεπώνυμο 

1 Μαγγίνα Μαρία 

2 Μιχαηλίδης Ανδρέας 

3 Καλαμιώτης Γεώργιος 

 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την με αριθμ. 6513/15-02-2017 διακήρυξη του Δήμου Ιλίου  με 

τίτλο «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια στεγάστρου του 

γηπέδου μπάσκετ στο Ο.Τ. 2166Α, προϋπολογισμού 149.978,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.». 

καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής:  

 

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και είχε λάβει 

ως αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 38790. Η καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ήταν η 13/03/2017 και ώρα 15:00 μ.μ.  

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα 

με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) των μελών, επέλεξε τον 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό 38790 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το 

σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη 

σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω προμηθευτές:  
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Η Επιτροπή επισημάνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους 

κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του 

συστήματος, τα διαπιστευτήριά τους προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την 

παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι 

υποφάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι 

δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές 

Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού άρθρο 12, αυτοί 

θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. 

 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν 

λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους κωδικούς α/α συστήματος:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 

καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
Ημερομηνία 

και  ώρα 
προσφοράς 

1 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ,,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
13/03/2017 
13:34:25 

2 
ΕΔΕΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜ ΕΜΠΟΡ ΤΕΧΝ ΕΡΓΟΛ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 
13/03/2017 
11:45:25 

3 ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΚΟΣΜΑΣ 
10/03/2017 
15:18:01 

4 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
10/03/2017 
16:06:08 

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
Α.Α. 

προσφοράς 
συστήματος 

1 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ,,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 59106 

2 
ΕΔΕΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜ ΕΜΠΟΡ ΤΕΧΝ ΕΡΓΟΛ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 
59524 

3 ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΚΟΣΜΑΣ 58574 

4 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

59573 
 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=102788&tradingPartnerId=124475&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=u0MTP2WAnRLmghMAoqOCIw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=112795&tradingPartnerId=139518&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=9jb_3vlNCq8O9axVBRRKOQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=112795&tradingPartnerId=139518&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=9jb_3vlNCq8O9axVBRRKOQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=23358&tradingPartnerId=34938&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=FI-v6m8qQE20829Tm9opCw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=82751&tradingPartnerId=105716&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=J40AS-1JzPGINFbE6BXDOg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=102788&tradingPartnerId=124475&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=u0MTP2WAnRLmghMAoqOCIw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!bUymkh9.t16n8-zrB9vIpw%7D&bid_number=%7B!!2ZfbDMGMy1yl9HefBPGHzQ%7D&_ti=1132680739&oapc=7&oas=RPu5oKHViaVTTFui_8kqng..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=112795&tradingPartnerId=139518&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=9jb_3vlNCq8O9axVBRRKOQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=112795&tradingPartnerId=139518&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=9jb_3vlNCq8O9axVBRRKOQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!bUymkh9.t16n8-zrB9vIpw%7D&bid_number=%7B!!Qs0ZJA-2jsKMFHU6tBLovw%7D&_ti=1132680739&oapc=7&oas=GPy0l5qk8hES_jFUp9riRQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=23358&tradingPartnerId=34938&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=FI-v6m8qQE20829Tm9opCw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!bUymkh9.t16n8-zrB9vIpw%7D&bid_number=%7B!!BEe80K2KeMmfDCGCmHmO4w%7D&_ti=1132680739&oapc=7&oas=13mU5qcsbYLXyL-OPAJZVg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=82751&tradingPartnerId=105716&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=J40AS-1JzPGINFbE6BXDOg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!bUymkh9.t16n8-zrB9vIpw%7D&bid_number=%7B!!RlH-D08EzXtgF8-Ac1KV4w%7D&_ti=1132680739&oapc=7&oas=knLdU9U4ckUvtEvFMzoxag..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!bUymkh9.t16n8-zrB9vIpw%7D&bid_number=%7B!!RlH-D08EzXtgF8-Ac1KV4w%7D&_ti=1132680739&oapc=7&oas=knLdU9U4ckUvtEvFMzoxag..
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Για την προμήθεια στεγάστρου του γηπέδου μπάσκετ στο Ο.Τ. 2166Α 

 

Στο Ίλιον την 22η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη, στο Δημαρχείο Ιλίου 

(Κάλχου 48–50), η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’ 

αριθ. 052/2017 (ΑΔΑ: Ψ1ΙΨΩΕΒ-ΥΚΣ) Απόφαση του Δ.Σ και την υπ’ αριθ. 063/2017 (ΑΔΑ: 64Ζ6ΩΕΒ-

ΘΞΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και της οποίας τα παρόντα μέλη είναι οι: 

 

1. Μαγγίνα Μαρία, τακτικό μέλος  

2. Μιχαηλίδης Ανδρέας, τακτικό μέλος  

3. Καλαμιώτης Γεώργιος, τακτικό μέλος 

 

έχοντας υπόψη: 

α) την υπ’ αρ. 055/2017 (ΑΔΑ: 7ΗΚΝΩΕΒ-ΟΥ4) Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ιλίου, η οποία αφορά 

την έγκριση διενέργειας της προμήθειας στεγάστρου του γηπέδου μπάσκετ στο Ο.Τ. 2166Α, 

β)  την υπ’ αρ. 071/2017 (ΑΔΑ: 65Λ8ΩΕΒ-ΡΗ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου 

η οποία αφορά την έγκριση πίστωσης, τον τρόπο εκτέλεσης και τους όρους τις διακήρυξης του 

διαγωνισμού για την προμήθεια στεγάστρου του γηπέδου μπάσκετ στο Ο.Τ. 2166Α, προϋπολογισμού 

149.978,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 

γ)  την υπ’ αρ. 6513/15-02-2017 (17PROC005803315 2017-02-15) Διακήρυξη του κ. Δημάρχου, 

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 Π07/2017 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 17-03-2017 Πρακτικό Αποσφράγισης Ηλεκτρονικών Προσφορών.  

 

Η επιτροπή, συνεδριάζουσα εξετάζει τις προσφορές των παρακάτω οικονομικών φορέων : 

 

1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Πέτρας 8 Αιγάλεω ΤΚ 12241 info@ateke.gr με α.α προσφοράς συστήματος 59106 -

13/03/2017 13:34:25 

 

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την επιτροπή με τον αριθμό (1) και μονογράφεται από όλα τα μέλη 

http://www.ilion.gr/
mailto:info@ateke.gr
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!bUymkh9.t16n8-zrB9vIpw%7D&bid_number=%7B!!2ZfbDMGMy1yl9HefBPGHzQ%7D&_ti=1132680739&oapc=7&oas=RPu5oKHViaVTTFui_8kqng..
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της επιτροπής. 

 

2. ΕΔΕΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 

Βενιζέλου 34 Καβάλα ΤΚ 65302 edekat1@hotmail.com με α.α. προσφοράς 59524 - 13/03/2017 

11:45:25 

 

      Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την επιτροπή με τον αριθμό (2) και μονογράφεται από όλα τα 

μέλη της  επιτροπής. 

 

3. ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ, Βόλου 2 Αιγάλεω ΤΚ 12244 pmosc@tee.gr με α.α. 

προσφοράς 58574 - 10/03/2017 15:18:01  

 

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την επιτροπή με τον αριθμό (3) και μονογράφεται από όλα τα μέλη 

της επιτροπής. 

 

4. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΠΕ Πατρών ΟΤ 29Β ΤΚ 25018 με α.α. 

προσφοράς 59573 - 10/03/2017 16:06:08 

 

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την επιτροπή με τον αριθμό (4) και μονογράφεται από όλα τα μέλη 

της επιτροπής. 

 

Η επιτροπή κατέγραψε τους φακέλους προσφοράς των παραπάνω υποψηφίων προμηθευτών οι οποίοι 

υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή στο 

Πρωτόκολλο του Δήμου (Άρθρο 14 της υπ΄ αριθμ. 6513/15-02-2015 Διακήρυξης) ως κατωτέρω : 

 

 

 

Στη συνέχεια η επιτροπή  εξέτασε τα δικαιολογητικά των υποψηφίων προμηθευτών και προέκυψαν τα 

εξής : 

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
Ημ/νια 

Ηλεκτρονικής 
υποβολής 

Αρ. 
Πρωτοκόλλου 

1 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ,,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13/03/2017  16-3-2017(11348) 

2 
ΕΔΕΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜ ΕΜΠΟΡ ΤΕΧΝ 

ΕΡΓΟΛ ΕΤΑΙΡΙΑ 
13/03/2017  15-3-2017(11139) 

3 ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΚΟΣΜΑΣ 10/03/2017  13-3-2017(10703) 

4 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
10/03/2017  14-3-2017(10975) 

mailto:edekat1@hotmail.com
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!bUymkh9.t16n8-zrB9vIpw%7D&bid_number=%7B!!Qs0ZJA-2jsKMFHU6tBLovw%7D&_ti=1132680739&oapc=7&oas=GPy0l5qk8hES_jFUp9riRQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=23358&tradingPartnerId=34938&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=FI-v6m8qQE20829Tm9opCw..
mailto:pmosc@tee.gr
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!bUymkh9.t16n8-zrB9vIpw%7D&bid_number=%7B!!BEe80K2KeMmfDCGCmHmO4w%7D&_ti=1132680739&oapc=7&oas=13mU5qcsbYLXyL-OPAJZVg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=82751&tradingPartnerId=105716&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=J40AS-1JzPGINFbE6BXDOg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=102788&tradingPartnerId=124475&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=u0MTP2WAnRLmghMAoqOCIw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=112795&tradingPartnerId=139518&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=9jb_3vlNCq8O9axVBRRKOQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=112795&tradingPartnerId=139518&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=9jb_3vlNCq8O9axVBRRKOQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=23358&tradingPartnerId=34938&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=FI-v6m8qQE20829Tm9opCw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=82751&tradingPartnerId=105716&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=J40AS-1JzPGINFbE6BXDOg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=82751&tradingPartnerId=105716&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=J40AS-1JzPGINFbE6BXDOg..
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1.  ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

 

Δικαιολογητικά συμμ. / τεχν. 

προσφορά 
Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 

Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 

Άρθρο 7 παράγρ. Α1.1 - 

υποβλήθηκε 
 

Εγγύηση συμμετοχής 
Άρθρο 7 παράγρ. Α1.2 – 

υποβλήθηκε 
 

Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας 
Άρθρο 7 παράγρ.  Α1.3 – 

υποβλήθηκαν 
 

Αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης 

τεχνικής εμπειρίας 

Άρθρο 7 παράγρ. Α1.4 - 

υποβλήθηκαν 
 

Πιστοποιητικά (ISO 9001:2008 

προμηθευτή & κατασκευαστή 

μεταλλικού στεγάστρου και των πάνελ, 

ΕΝ 1090 προμηθευτή) 

Άρθρο. 7 παράγρ. Α1.5 / 

Παράρτημα Β΄ Άρθρο 1 παράγρ. 

3 Τεχνικών Προδιαγραφών - 

υποβλήθηκαν 

 

Τεχνική Προσφορά 
Άρθρο. 7 παράγρ.. Α2 – 

υποβλήθηκε 
 

 

2. ΕΔΕΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Δικαιολογητικά συμμ. / τεχν. 

προσφορά 
Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 

Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 

Άρθρο 7 παράγρ. Α1.1 - 

υποβλήθηκε 

Δεν φέρει 

ψηφιακές 

υπογραφές των 

μελών του 

Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Έλλειψη 

ψηφιακών 

υπογραφών 

Εγγύηση συμμετοχής 
Άρθρο 7 παράγρ. Α1.2 – 

υποβλήθηκε 
 

Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας 
Άρθρο 7 παράγρ. Α1.3 – 

υποβλήθηκαν 
 

Αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης 

τεχνικής εμπειρίας 

Άρθρο 7 παράγρ. Α1.4 –  δεν 

υποβλήθηκαν στοιχεία 

τεκμηρίωσης για δύο έργα 

αντίστοιχα με το 

δημοπρατούμενο. Υποβλήθηκε 

μόνο για ένα έργο. 

Ελλιπής 

τεκμηρίωση  

τεχνικής εμπειρίας 
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Πιστοποιητικά (ISO 9001:2008 

προμηθευτή & κατασκευαστή 

μεταλλικού στεγάστρου και των πάνελ, 

ΕΝ 1090 προμηθευτή) 

Άρθρο 7 παράγρ. Α1.5 / 

Παράρτημα Β΄ Άρθρο 1 παράγρ. 

3 Τεχνικών Προδιαγραφών – δεν 

υποβλήθηκε το ΕΝ 1090 

Έλλειψη 

δικαιολογητικών 

Τεχνική Προσφορά 
Άρθρο 7 παράγρ. Α2 – 

υποβλήθηκε 
 

 

 

3. ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ 

 

Δικαιολογητικά συμμ. / τεχν. 

προσφορά 
Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 

Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 

Άρθρο 7 παράγρ. Α1.1 - 

υποβλήθηκε 
 

Εγγύηση συμμετοχής Αρ. 7 παρ. Α1.2 – υποβλήθηκε  

Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας 
Άρθρο 7 παράγρ. Α1.3 – 

 δεν απαιτείται (φυσικό πρόσωπο) 
 

Αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης 

τεχνικής εμπειρίας 

Άρθρο 7 παράγρ. Α1.4 –   

δεν υποβλήθηκαν 

Το υποβληθέν 

στοιχείο 

τεκμηρίωσης είναι 

για έργο το οποίο 

δεν είναι όμοιο με 

το 

δημοπρατούμενο. 

Έλλειψη 

δικαιολογητικών 

Πιστοποιητικά (ISO 9001:2008 

προμηθευτή & κατασκευαστή 

μεταλλικού στεγάστρου και των πάνελ, 

ΕΝ 1090 προμηθευτή) 

Άρθρο 7 παράγρ. Α1.5 / 

Παράρτημα Β΄ Άρθρο 1 παράγρ. 

3 Τεχνικών Προδιαγραφών – 

υποβλήθηκαν  

Το υποβληθέν 

ΕΝ- 1090 αφορά 

άλλη εταιρεία 

Τεχνική Προσφορά 
Άρθρο 7 παράγρ. Α2 – 

υποβλήθηκε 
 

 

4. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Δικαιολογητικά συμμ. / τεχν. 

προσφορά 
Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 

Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(Τ.Ε.Υ.Δ.) 

Άρθρο 7 παράγρ. Α1.1 - 

υποβλήθηκε 

Δεν φέρει 

ψηφιακές 

υπογραφές των 

μελών του 

Διοικητικού 

Συμβουλίου 

Έλλειψη 

ψηφιακών 

υπογραφών 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=23358&tradingPartnerId=34938&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=FI-v6m8qQE20829Tm9opCw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=82751&tradingPartnerId=105716&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=J40AS-1JzPGINFbE6BXDOg..
ΑΔΑ: 7Υ8ΩΩΕΒ-2Υ3
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Εγγύηση συμμετοχής 
Άρθρο 7 παράγρ. Α1.2 – 

υποβλήθηκε 
 

Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας 
Άρθρο 7 παράγρ. Α1.3 – 

υποβλήθηκαν 
 

Αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης τεχνικής 

εμπειρίας 

Άρθρο 7 παράγρ. Α1.4 –   

δεν υποβλήθηκαν 

Έλλειψη 

δικαιολογητικών 

Πιστοποιητικά (ISO 9001:2008 προμηθευτή & 

κατασκευαστή μεταλλικού στεγάστρου και των 

πάνελ, ΕΝ 1090 προμηθευτή) 

Άρθρο 7 παράγρ. Α1.5 / 

Παράρτημα Β΄ Άρθρο 1 

παράγρ. 3 Τεχνικών 

Προδιαγραφών – 

δεν υποβλήθηκε ΕΝ 1090 

Έλλειψη 

δικαιολογητικών 

Τεχνική Προσφορά 
Άρθρο 7 παράγρ. Α2 – 

υποβλήθηκε 
 

 

Μετά την καταγραφή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς όλων των 

υποψηφίων προμηθευτών, η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής : 

 

Ο υποψήφιος προμηθευτής με την επωνυμία ΕΔΕΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: 

 

1) Στο ΤΕΥΔ αναφέρει την πρόθεση του οικονομικού φορέα να αναθέσει μέρος της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας χωρίς να παραθέτει -  αν και ζητείται ρητώς - το ποσοστό του 

υπεργολάβου που θα αναλάβει την σύμβαση ή μέρος αυτής. (Μέρος ΙΙ, παρ. Δ).  

Παράλληλα στα δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά του συστήματος γίνεται επίκληση 

δάνειας επαγγελματικής ικανότητας, χωρίς όμως να έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

που ν’ αποδεικνύεται η επαγγελματική επάρκεια και η τεχνική ικανότητα του τρίτου που πρόκειται να 

δανείσει την εμπειρία του και συνεπώς δεν  προκύπτει η συμφωνία με το  Άρθρο 7, παρ. ΙΙΙ, εδαφ. 1γ 

που ορίζεται:  

 «…. γ. Όλων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων δικαιολογητικών από τα οποία αποδεικνύεται η 

ύπαρξη της επαγγελματικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας του τρίτου που πρόκειται να δανειστεί, 

όπως αυτή ζητείται και αποδεικνύεται παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η προσκόμιση των 

εγγράφων σύστασης και εκπροσώπησης του τρίτου, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του Διαγωνισμού, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του καθώς και τα 

πρόσωπα που δεσμεύουν τον παραπάνω με την υπογραφή τους.» 

 

2) Το ΤΕΥΔ δεν φέρει ψηφιακές υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αναφέρεται 

στην διακήρυξη (Άρθρο 7, παρ. Α1.1). 

«Α1.1 Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16 ,το 
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 9 

οποίο αναρτάται από την Αναθέτουσα Αρχή στο ΕΣΗΣΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

διακήρυξης (Παράρτημα ΣΤ΄).  

     Το ανωτέρω Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) υπογράφεται ψηφιακά και  

υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους  υποψήφιους  οικονομικούς φορείς αφού συμπληρωθεί:       

Σημείωση: Η υποχρέωση υποβολής του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης -Τ.Ε.Υ.Δ  περί μη 

έκδοσης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης 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 

          (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

      β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και  

           όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.» 

 

3) Δεν υπέβαλλε με την προσφορά του επαρκή αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης της τεχνικής 

εμπειρίας του. Συγκεκριμένα υπέβαλλε στοιχεία μόνο για ένα έργο όμοιο με το δημοπρατούμενο και 

συνεπώς δεν προκύπτει συμφωνία με την παρ. Α1.4 του άρθρου 7 της διακήρυξης που αναφέρει : 

« Α1.4 Αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης τεχνικής εμπειρίας. 

Ελάχιστη προϋπόθεση τεκμηρίωσης τεχνικής εμπειρίας , αποτελεί το γεγονός, ο υποψήφιος Ανάδοχος 

να έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση (σε ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα), σε δύο (2) αντίστοιχες με τη 

προκηρυσσόμενη, προμήθειες, τα τελευταία πέντε (5) έτη, επιτυχώς. Αντίστοιχο έργο ορίζεται ένα έργο, 

που αφορά σε όμοιο με το δημοπρατούμενο, με ίδιο ή μεγαλύτερο ετήσιο προϋπολογισμό. Εάν η 

προμήθεια υλοποιήθηκε σε δημόσιο φορέα, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση καλής 

εκτέλεσης που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. Εάν η 

προμήθεια υλοποιήθηκε σε Ιδιωτικό Οργανισμό, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του 

ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου.» 

 

4) Δεν υπέβαλλε με την προσφορά του το απαιτούμενο πρότυπο ΕΝ 1090 και συνεπώς δεν προκύπτει 

συμφωνία με την παρ. Α1.5 του άρθρου 7 και την παρ. 3 του άρθρου 1 των Τεχνικών Προδιαγραφών 

του παραρτήματος Β΄ της διακήρυξης, που αναφέρει :  

« 3. Προσκόμιση δικαιολογητικών 

Όλοι οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα σχέδια της στατικής μελέτης  

εφαρμογής του έργου καθώς και τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές. Παράλληλα θα πρέπει να  

προσκομίσουν κατά το στάδιο του διαγωνισμού, όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ήτοι: ISO 9001:2008 

(ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό), ΕΝ 1090, και ISO 9001:2008 (ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό) για 
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τα πάνελ.  

 Σε περίπτωση που ο προμηθευτής συμμετέχων δεν είναι και κατασκευαστής της μεταλλικής 

κατασκευής απαιτείται ISO 9001:2008 ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό και του κατασκευαστή της 

μεταλλικής κατασκευής.  

 Για τον προμηθευτή της μεταλλικής κατασκευής, και όχι τον κατασκευαστή, απαιτείται ΕΝ 1090. ..» 

  

Ο υποψήφιος προμηθευτής ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ: 

 

1) Στο ΤΕΥΔ αναφέρεται ότι ο οικονομικός φορέας :  

    (α) δεν συμμετέχει στη σύναψη δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους (ΜΕΡΟΣ ΙΙ παρ. Α),  

    (β) δε στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων προκειμένου ν’ ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής 

          του (ΜΕΡΟΣ ΙΙ παρ. Γ) και  

    (γ) δεν προτίθεται ν’ αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους (ΜΕΡΟΣ ΙΙ, παρ.Δ). 

Εντούτοις στα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί περιλαμβάνεται το πρότυπο ΕΝ 1090 για το 

εργοστάσιο κατασκευής «ΜΕΤΑΛ» ΛΙΤΟΒΟΛΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Τεχνική Εταιρεία Μεταλλικών 

έργων, καθώς και δήλωση δέσμευσης προς την αναθέτουσα αρχή, χωρίς όμως να έχουν υποβληθεί τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά που ν’ αποδεικνύεται η επαγγελματική επάρκεια και τεχνική ικανότητα του 

τρίτου που πρόκειται να δανείσει την εμπειρία του και συνεπώς δεν προκύπτει συμφωνία με το Άρθρο 7 

παρ. Α1 ΙΙΙ, εδαφ. 1γ που ορίζει: 

«γ. Όλων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων δικαιολογητικών από τα οποία αποδεικνύεται η ύπαρξη 

της επαγγελματικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας του τρίτου που πρόκειται να δανειστεί, όπως 

αυτή ζητείται και αποδεικνύεται παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η προσκόμιση των εγγράφων 

σύστασης και εκπροσώπησης του τρίτου, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

Διαγωνισμού, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του καθώς και τα πρόσωπα 

που δεσμεύουν τον παραπάνω με την υπογραφή τους». 

καθώς ούτε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που να φαίνεται η έγγραφη συμφωνία συνεργασίας όπως 

ορίζεται στο Άρθρο 7 παρ. Α1 ΙΙΙ, εδαφ. 1β : 

  «β. Έγγραφης συμφωνίας συνεργασίας µε το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, διάρκειας   

τουλάχιστον ίσης µε το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης του Έργου.»  

 

2) Δεν υπέβαλλε με την προσφορά του αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης της τεχνικής εμπειρίας του. 

Συγκεκριμένα υπέβαλλε στοιχεία για ένα έργο που δεν είναι αντίστοιχο με το δημοπρατούμενο και 

συνεπώς δεν προκύπτει συμφωνία με την παρ. Α1.4 του άρθρου 7 της διακήρυξης που αναφέρει : 

« Α1.4 Αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης τεχνικής εμπειρίας. 

Ελάχιστη προϋπόθεση τεκμηρίωσης τεχνικής εμπειρίας , αποτελεί το γεγονός, ο υποψήφιος Ανάδοχος 

να έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση (σε ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα), σε δύο (2) αντίστοιχες με τη 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=23358&tradingPartnerId=34938&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=FI-v6m8qQE20829Tm9opCw..
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προκηρυσσόμενη, προμήθειες, τα τελευταία πέντε (5) έτη, επιτυχώς. Αντίστοιχο έργο ορίζεται ένα 

έργο, που αφορά σε όμοιο με το δημοπρατούμενο, με ίδιο ή μεγαλύτερο ετήσιο προϋπολογισμό. 

Εάν η προμήθεια υλοποιήθηκε σε δημόσιο φορέα, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση 

καλής εκτέλεσης που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. Εάν η 

προμήθεια υλοποιήθηκε σε Ιδιωτικό Οργανισμό, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του 

ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου.» 

 

Ο υποψήφιος προμηθευτής με την επωνυμία ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: 

 

1) Το ΤΕΥΔ δεν φέρει ψηφιακές υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αναφέρεται 

στην διακήρυξη (Άρθρο 7, παρ. Α1.1). 

      «Α1.1 Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16 

,το οποίο αναρτάται από την Αναθέτουσα Αρχή στο ΕΣΗΣΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

διακήρυξης (Παράρτημα ΣΤ΄).  

Το ανωτέρω Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) υπογράφεται ψηφιακά και  

υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους  υποψήφιους  οικονομικούς φορείς αφού συμπληρωθεί:       

Σημείωση: Η υποχρέωση υποβολής του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης -Τ.Ε.Υ.Δ  περί μη 

έκδοσης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης 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 (O.E. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου.» 

 

 2) Δεν υπέβαλλε με την προσφορά του αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης της τεχνικής εμπειρίας του 

και συνεπώς δεν προκύπτει συμφωνία  με την παρ. Α1.4 του άρθρου 7 της διακήρυξης που αναφέρει : 

« Α1.4 Αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης τεχνικής εμπειρίας. 

Ελάχιστη προϋπόθεση τεκμηρίωσης τεχνικής εμπειρίας , αποτελεί το γεγονός, ο υποψήφιος Ανάδοχος 

να έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση (σε ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα), σε δύο (2) αντίστοιχες με τη 

προκηρυσσόμενη, προμήθειες, τα τελευταία πέντε (5) έτη, επιτυχώς. Αντίστοιχο έργο ορίζεται ένα έργο, 

που αφορά σε όμοιο με το δημοπρατούμενο, με ίδιο ή μεγαλύτερο ετήσιο προϋπολογισμό.  Εάν η 

προμήθεια υλοποιήθηκε σε δημόσιο φορέα, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση καλής 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=82751&tradingPartnerId=105716&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=J40AS-1JzPGINFbE6BXDOg..
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εκτέλεσης που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. Εάν η 

προμήθεια υλοποιήθηκε σε Ιδιωτικό Οργανισμό, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του 

ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου.» 

 

Σημείωση : Ο υπόψη οικονομικός φορέας έχει υποβάλλει την από 10-3-2017 υπεύθυνη δήλωση του 

ιδίου, στην οποία αναφέρονται δύο έργα με προϋπολογισμό 40.590,00 και 54.560,00 € (με ΦΠΑ), 

σημαντικά μικρότερους από τον προϋπολογισμό της δημοπρατούμενης προμήθειας και δεν μπορεί να 

γίνει δεκτή για τους προαναφερόμενους λόγους. 

 

3) Δεν υπέβαλλε με την προσφορά του το απαιτούμενο πρότυπο ΕΝ 1090 και συνεπώς δεν προκύπτει 

συμφωνία με την παρ. Α1.5 του άρθρου 7 και στην παρ. 3 του άρθρου 1 των Τεχνικών Προδιαγραφών 

του παραρτήματος Β΄ της διακήρυξης, που αναφέρει :  

« 3. Προσκόμιση δικαιολογητικών 

Όλοι οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα σχέδια της στατικής μελέτης  

εφαρμογής του έργου καθώς και τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές. Παράλληλα θα πρέπει να  

προσκομίσουν κατά το στάδιο του διαγωνισμού, όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ήτοι: ISO 9001:2008 

(ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό), ΕΝ 1090, και ISO 9001:2008 (ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό) για 

τα πάνελ.  

 Σε περίπτωση που ο προμηθευτής συμμετέχων δεν είναι και κατασκευαστής της μεταλλικής 

κατασκευής απαιτείται ISO 9001:2008 ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό και του κατασκευαστή της 

μεταλλικής κατασκευής.  

 Για τον προμηθευτή της μεταλλικής κατασκευής, και όχι τον κατασκευαστή, απαιτείται ΕΝ 1090. ..» 

 

Κατόπιν των παραπάνω η επιτροπή προτείνει: 

 

Α)  τον αποκλεισμό των παρακάτω υποψηφίων προμηθευτών : 

ΕΔΕΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 

Βενιζέλου 34 Καβάλα ΤΚ 65302 με α.α. προσφοράς 59524 - 13/03/2017 11:45:25 

ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ, Βόλου 2 Αιγάλεω ΤΚ 12244 με α.α. προσφοράς 58574 - 

10/03/2017 15:18:01 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΠΕ Πατρών ΟΤ 29Β ΤΚ 25018 με α.α. 

προσφοράς 59573 - 10/03/2017 16:06:08 

 

Β)  τη συνέχιση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς του 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!bUymkh9.t16n8-zrB9vIpw%7D&bid_number=%7B!!Qs0ZJA-2jsKMFHU6tBLovw%7D&_ti=1132680739&oapc=7&oas=GPy0l5qk8hES_jFUp9riRQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=23358&tradingPartnerId=34938&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=FI-v6m8qQE20829Tm9opCw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!bUymkh9.t16n8-zrB9vIpw%7D&bid_number=%7B!!BEe80K2KeMmfDCGCmHmO4w%7D&_ti=1132680739&oapc=7&oas=13mU5qcsbYLXyL-OPAJZVg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=82751&tradingPartnerId=105716&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1132680739&oapc=7&oas=J40AS-1JzPGINFbE6BXDOg..
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υποψηφίου προμηθευτή : 

-          ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  

     ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Πέτρας 8 Αιγάλεω ΤΚ 12241 με α.α προσφοράς συστήματος 59106 -13/03/2017  

      13:34:25» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 

1. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6,του 

Ν. 3852/2010 

2. Εγκρίνει τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια στεγάστρου του γηπέδου μπάσκετ στο Ο.Τ. 2166Α », ως αναλυτικά ανωτέρω 

αναφέρεται. 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, η 

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

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ( ήτοι της οικονομικής επιτροπής), η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 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. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                        Τα Μέλη 

                                Κουμαραδιός Γ.,    Γκόγκος Κ.,                    

                                Χαραλαμπόπουλος Ι.,  Βέργος   Ι.,             

                                Κανελλόπουλος Γ.,  Σταματόπουλος Γ.,     

                                 Γαλούνης Δ.                                       

     ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ   

 

     

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!bUymkh9.t16n8-zrB9vIpw%7D&bid_number=%7B!!2ZfbDMGMy1yl9HefBPGHzQ%7D&_ti=1132680739&oapc=7&oas=RPu5oKHViaVTTFui_8kqng..
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