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       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:15117/07.04.2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                             15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                                  την 06.04.2017 

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

ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 14050/31.03.2017 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 31.03.2017. 

        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. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ        «     « 

4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «     «  

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «     « 

6. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                     «     « 

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

    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ            Μέλος της Ο.Ε  

2. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                    «      « 

                                           ΑΠΟΦΑΣΗ –152– 

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

5ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6, που αφορά λήψη απόφασης για έγκριση 

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

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 15040/06.04.2017 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας  του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

«Σας στέλνουμε το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού με το οποίο 

εισηγούνται την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου και την επανάληψη του με τροποποίησης των όρων 

και των τεχνικών προδιαγραφών για την «προμήθεια Γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Ιλίου, 

έτους 2017» καθώς και το σχετικό φάκελο  , και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του  Ν.4412/2016.» 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 Στο Ίλιον την 27η Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα, στο Δημαρχείο Ιλίου, το οποίο 

βρίσκεται επί της οδού Κάλχου 48-50, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης 
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υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2017 βάσει του 

Ν. 4412/16 και της με αριθμό 039/3417/27-01-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου 

(62ΤΖΩΕΒ-ΨΕ1), αποτελούμενη από τους: 

 

Τακτικά μέλη 

1. Δήμητρα ΚΟΝΤΕΚΑΚΗ   

2. Δημήτριος ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ 

3. Ευάγγελος ΓΕΡΑΣΗΣ 

 

Αναπληρωματικά μέλη   

Καλλιόπη ΔΙΑΜΑΝΤΗ 

Ευαγγελία ΝΙΝΟΥ 

Πολυζώης ΧΡΗΣΤΟΥ 

 

Παρόντα μέλη της οποίας ήταν τα κάτωθι: 

1. Δήμητρα ΚΟΝΤΕΚΑΚΗ   

2. Δημήτριος ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ 

3. Ευάγγελος ΓΕΡΑΣΗΣ 

 

και έχοντας υπόψη της: 

α) Την υπ’ αριθμ. 11438/16-03-2017 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος 

εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Ιλίου, έτους 2017».  

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

διάθεσης της πίστωσης, τεχνικών  προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης.  

γ) την με κωδικό Π59/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ίλιου, 

 

συνήλθε για την διενέργεια της ανωτέρω Δημοπρασίας.  

 

Η Επιτροπή δημοσία συνεδριάζουσα δέχεται τις προσφορές των ενδιαφερομένων σε όλη τη διάρκεια της 

αναφερομένης στην διακήρυξη ώρας κατά σειρά προσελεύσεως, ως κάτωθι: 

 

Πρώτος παραδίδεται στην Επιτροπή φάκελος σφραγισμένος, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει 

την εταιρική επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση: 

 

1. «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε» ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», 80ο χλμ. ΝΕΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ, 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 
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Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται με τον αριθμό ένα (1) και μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 

 

Δεύτερος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος 

αυτού, φέρει την εταιρική επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση: 

1. «ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΝΠΔΔ – ΟΤΑ – ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ 7, 17122 Ν.ΣΜΥΡΝΗ 

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται με τον αριθμό δύο (2) και μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 

 

Τρίτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος 

αυτού, φέρει το ονοματεπώνυμο και την αντίστοιχη διεύθυνση: 

 

1. «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε.», ΜΑΡ. ΚΙΟΥΡΙ 328, Ν.ΙΚΟΝΙΟ – ΤΚ 18863 

Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται με τον αριθμό τρία (3) και μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 

 

Αφού τελείωσε η ώρα που ορίζεται στην Διακήρυξη και μη συνεχιζόμενης κατά αδιάκοπο σειρά της 

παραδόσεως των προσφορών, κηρύσσεται η λήξη παράδοσης των προσφορών και απαγορεύεται για 

οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή των προσφορών μεταγενέστερα με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, 

ενώ επίσης κηρύσσεται η έναρξη της δημόσιας αποσφράγισης των παραδοθέντων φακέλων κατά σειρά 

παραδόσεως και του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, ο οποίος έχει ως εξής: 

 

Πρώτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (1) φάκελος της προσφοράς της εταιρείας: «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

«ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε» ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 4 Α Κατατέθηκε 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (2%) 4Β Κατατέθηκε 

Τυποποιημένο ΄Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 4Γ Κατατέθηκε 

 

Δεύτερος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (2) φάκελος της προσφοράς της εταιρείας: «ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ – 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΝΠΔΔ – ΟΤΑ – ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» 

 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 4 Α Κατατέθηκε  

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (2%) 4Β Κατατέθηκε 

Τυποποιημένο ΄Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 4Γ Κατατέθηκε 

 

Τρίτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (3) φάκελος της προσφοράς της εταιρείας: «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ 

Α.Ε.» 
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Δικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 
Παρατηρήσεις 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 4 Α Κατατέθηκε 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (2%) 4Β Κατατέθηκε 

Τυποποιημένο ΄Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 4Γ Κατατέθηκε  

 

Κατά την καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε.» ήταν 

υπογεγραμμένο μόνο από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ενώ θα έπρεπε να είναι 

υπογεγραμμένο από το Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και από όλα τα μέλη του Διοικητικού της 

Συμβουλίου, ως σαφώς ορίζεται στη Διακήρυξη του παρόντος διαγωνισμού, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ «Γενικοί όροι 

διαγωνισμού», Άρθρο 4 «ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» στο τμήμα 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, παράγραφος (Γ), σελ. 12-13. 

Κατόπιν τούτου η εταιρεία  «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε.» αποκλείστηκε από το επόμενο στάδιο του 

διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση των τεχνικών φακέλων. 

 

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των 

παραδοθέντων τεχνικών φακέλων των δύο εταιρειών που προχώρησαν κατά σειρά παραδόσεως και του 

ελέγχου αυτών ως εξής: 

 

Πρώτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (1) φάκελος της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας με επωνυμία: 

«ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε» ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» 

Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε η Επιτροπή θεωρεί ότι τεχνικός φάκελος της εταιρείας είναι  πλήρης. 

 

Δεύτερος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (2) φάκελος της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας με επωνυμία: 

«ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΝΠΔΔ – ΟΤΑ – ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» 

Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η εταιρεία έχει καταθέσει δείγμα (εις 

διπλούν) του προσφερόμενου παστεριωμένου γάλατος, από το οποίο προκύπτει η διάρκεια ζωής του σε 

ημέρες, ημερομηνία παστερίωσης, ημερομηνία λήξεως, θερμοκρασία συντήρησης και κωδικός εργοστασίου 

παραγωγής. Το δείγμα συνόδευε και ανάλυση από το Εργαστήριο αναλύσεων «ΑΝΑΛΥΣΙΣ», Κολιούσκας Α. 

– Φούρας Π. Ο.Ε., Δοϊράνης 40, 61100 ΚΙΛΚΙΣ, το οποίο όμως δεν είναι διαπιστευμένο, όπως ρητά 

ζητείται από την διακήρυξη του παρόντος διαγωνισμού,  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ «Γενικοί όροι 

διαγωνισμού», Άρθρο 5 «Περιεχόμενο Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς» καθώς και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ «Ειδικοί 

όροι διαγωνισμού», Άρθρο 1. 

Κατόπιν τούτου η εταιρεία «ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΝΠΔΔ – ΟΤΑ – ΜΕΣΑ 

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» αποκλείεται από τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού. 
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Μετά το πέρας του δημόσιου ελέγχου των φακέλων με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις τεχνικές 

προσφορές των εταιρειών από την Επιτροπή, η εταιρεία «ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ» κατέθεσε έγγραφο με 

παρατηρήσεις, το οποίο πήρε αριθμό πρωτοκόλλου 13251/28-03-2017 και με το οποίο ενημερώνει την 

Επιτροπή ότι η εταιρεία «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» στην ενότητα Γ, του μέρους III «Λόγοι 

αποκλεισμού» του υποβαλλόμενου της  Τ.Ε.Υ.Δ, στην ερώτηση αν «Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

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

των κριτηρίων επιλογής, β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ)………….., δ)………..», η εταιρεία 

έχει απαντήσει επιλέγοντας [ΝΑΙ]. 

Η εταιρεία «ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ» ισχυρίζεται ότι η ανωτέρω δήλωση είναι ανακριβής (άλλως ψευδής) και  

συνέχεια παραθέτει: α) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Ιωνίας Αττικής (391/17-11-

2016), η οποία «επικυρώθηκε» και από Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την υπ΄ αριθμ. Ν35/06-02-2017 

απόφασή του απορρίπτοντας την προσφυγή της εταιρείας «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» επ΄ 

αυτής, β) καθώς και απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (αριθμ. πρωτ. 17127/5987 + 

15568/5455 +14979/5298 + 14654/5239, 14-03-2017), οι οποίες έχουν απορρίψει την εταιρεία  

«ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» για τον συγκεκριμένο λόγο, δηλ. για ψευδή δήλωση. 

Επίσης στα διάφορα έγγραφα που έχει προσκομίσει η εταιρεία «ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ» αναφέρονται και οι 

Δήμοι Βόλου, Ζωγράφου και Αιγάλεω ως Δήμοι που έχουν αποκλείσει την εταιρεία «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» για τον παραπάνω λόγο, δηλ. για ψευδή δήλωση, χωρίς όμως να έχει προσκομίσει τις 

αντίστοιχες αποφάσεις.  

Η Επιτροπή εξετάζοντας τα κατατιθέμενα στοιχεία βρήκε ότι:  

Στην εταιρεία «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» σύμφωνα με την αρ. 604.3/3/6/10/410/23.4.2012 

απόφαση του Υπαρχηγού ΓΕΝ επιβλήθηκε πρόστιμο ποσού 2.000 € καθόσον την 01-03-2012 αυτή 

παρέδωσε τυρί ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.Σύμφωνα με τον ΚΤΠ άρθρο 83 ενότητα Γ, παρ. 1 

(5) και παρ. 1.2 (β), τυρί τύπου ημίσκληρο που έχει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση οφειλόμενη σε 

φυσικοχημικά αίτια ή μικροβιολογική δράση, θεωρείται ακατάλληλο για βρώση ή επικίνδυνο για την 

δημόσια υγεία.  

Σύμφωνα με την απόφαση του ΓΕΝ, η επιβληθείσα στη συμμετέχουσα εταιρεία ποινή δεν οφειλόταν σε 

αντικειμενικό γεγονός (αστοχία υλικού δηλαδή της συσκευασίας), όπως αβάσιμα ισχυρίστηκε στην ένστασή 

της η συμμετέχουσα («ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.»), αλλά οφειλόταν στο γεγονός ότι την 01-03-

2012 αυτή παρέδωσε τυρί ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή κατέθεσε στις 28/03/2017 έγγραφο ερώτημα στη Νομική Υπηρεσία του 

Δήμου Ιλίου για το θέμα που ανέδειξε η εν λόγω εταιρεία.  
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Η Νομική Υπηρεσία του Δήμου απάντησε στην Επιτροπή με το 05-04-2017 έγγραφό της στο οποίο 

αναφέρει τα εξής: 

«…………………….Α. Σύμφωνα με τη διακήρυξη ο διαγωνιζόμενος μεταξύ των άλλων στην υπεύθυνη 

δήλωση (ΤΕΥΔ) που υποβάλλει πρέπει να δηλώνει ότι: α) «αν έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή 

ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια…………… που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης….» και β) «…… δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων……κ.λ.π.» 

Εν προκειμένω η εταιρεία «Γαλακτοκομικά Μανδρέκας Α.Ε.», από τα στοιχεία που συνελέγησαν μετά από 

έγγραφο (αρ. πρωτ. 13251/28-3-2017) της εταιρείας «Ζηνοβία Μήχου», προέκυψε ότι έχει αποκλειστεί στο 

παρελθόν από διαγωνισμούς του Δημοσίου από τους Δήμους Νέας Ιωνίας, Ζωγράφου, Αιγάλεω, Βόλου 

αλλά και κατά το έτος 2012 είχε διαπράξει το επαγγελματικό παράπτωμα της παράδοσης τυριού 

ακατάλληλου για κατανάλωση στον Προμηθευτικό Οργανισμό Ναυτικού (ΠΟΝ) και της είχε επιβληθεί 

πρόστιμο (2.000) ευρώ. Πάντα τα ως άνω προκύπτουν από την αρ. πρωτ. 17127/14-03-2017 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Με βάση τα παραπάνω η εταιρεία με την επωνυμία «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» ήταν 

υποχρεωμένη να δηλώνει στο ΤΕΥΔ τα όσα αναφέρθηκαν και να αντικρούσει αυτά. Έτσι λοιπόν στη 

συγκεκριμένη περίπτωση ελέγχεται για υποβολή ανακριβούς δήλωσης όπως αναγράφεται με το στοιχείο (Γ) 

της ΤΕΥΔ (λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, επαγγελματικό παράπτωμα). 

Επίσης εφόσον οι αναφερόμενοι λόγοι συνιστούν αποκλεισμό της εταιρείας δεν συντρέχει λόγος να κληθεί 

αύτη να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν να αποδείξουν την αξιοπιστία της αφού ήταν 

υποχρεωμένη να αναφέρει αυτά στη ΤΕΥΔ………………………………………………………….. 

Η εταιρεία «Γαλακτοκομικά Μανδρέκας Α.Ε.» θα μπορούσε στην ΤΕΥΔ να αναγράψει το γεγονός ότι κατά 

το έτος 2012 είχε υποπέσει σε επαγγελματικό παράπτωμα και ότι συνεπεία αυτού ακολούθησαν οι 

αποφάσεις αρμοδίων οργάνων των άλλων Δήμων, πλην όμως δεν το έπραξε». 

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή προτείνει:  

 

α. Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, τον αποκλεισμό όλων των υποψηφίων:  

 

 «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε» ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»  

 ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΝΠΔΔ – ΟΤΑ – ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»  

 «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε.» 

 

β. Την επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών      

     προδιαγραφών. » 
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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 το πρακτικό αξιολόγησης για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού 

Δήμου Ιλίου, έτους 2017» και κηρύσσει τον διαγωνισμό  άγονο 

3. Εγκρίνει την επαναδιακήρυξη του διαγωνισμού, με τροποποίηση των όρων διακήρυξης 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., 

                                       Κανελλόπουλος Γ., Σταματόπουλος  Γ.,     

                                               Γαλούνης Δ.                

                ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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