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     Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:50922/20.11.2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                         47η Έκτακτη  Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 20.11.2017 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 20η Νοεμβρίου 

2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 50921/20.11.2017 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 20.11.2017. 

        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. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ         «    « 

7. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «     « 

8. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.                      «     «  

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ουδείς 

ΑΠΟΦΑΣΗ –474– 

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

1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6, που αφορά τη μερική ανάκληση  της 

ΑΟΕ 250/2017 περί έγκριση πρακτικών για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου – 

χρωμάτων και υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου» . 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 50844/20.11.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

«Λαμβάνοντας υπόψιν: 

 Το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και 

κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία», 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 Τους όρους της υπ΄ αριθ. 16265/19-04-2017 Διακήρυξης, 
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 Την ΑΟΕ 250/2017 περί έγκριση πρακτικών  για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών– 

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

 Τις διατάξεις του άρθρου 107 παράγραφος 13 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017) 

 Τον σχετικό φάκελο της Κ.Μ. Π56/2017, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων προσφορών, 

 

Τις εξής προσφορές των εταιρειών που αποκλείστηκαν: 

 

αα 

προσφοράς 

ΕΣΗΔΗΣ 

Επωνυμία Ομάδες 

64242 
ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ομάδα Γ 

 

63840 
Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕ ομάδες Α και Γ 

 

63822 
ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΟΕ 

ομάδα Δ 

 

63856 
Π ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ομάδα Γ 

 

64502 
ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ομάδα Γ 

 

63628 
Τ FITTINGS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ   

ομάδα Α 

 

 

Οι παραπάνω προσφορές αποκλείστηκαν λόγω του ότι το ΤΕΥΔ δεν έφερε υπογραφές από όλους τους 

υπόχρεους το οποίο αντίκειται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016 και στο  Άρθρο 7 της διακήρυξης όπου 

ορίζονταν ρητώς τα κάτωθι :  

 

i. «Η υποχρέωση υποβολής του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης ΤΕΥΔ περί μη έκδοσης 

τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης αφορά σε κάθε πρόσωπο που είναι μέλος  

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 ….. προσωπικών εταιρειών (ΟΕ & ΕΕ) τους διαχειριστές…»  

 

ii.  Οι υπεύθυνες δηλώσεις, θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες και μπορεί να φέρουν 

ημερομηνία εντός του διαστήματος από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26360&tradingPartnerId=37998&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=kk7iLS6EZ32oul6T13y8VA..
mailto:Γ.%20ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ%20ΑΕ
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=2091&tradingPartnerId=18530&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=hOdEyqsZdUZJQPADDW32Uw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=2091&tradingPartnerId=18530&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=hOdEyqsZdUZJQPADDW32Uw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=71684&tradingPartnerId=95828&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=K5tHdJ3toyZVqvYGdRijog..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=71684&tradingPartnerId=95828&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=K5tHdJ3toyZVqvYGdRijog..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=35550&tradingPartnerId=51959&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=4301962&oapc=7&oas=P4Y2eUpcU8dSPMi8ApkQ7w..
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καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών  

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφουν: 

 α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.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: 

 

«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, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή 

το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 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. 

 

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά για την μερική ανάκληση της ΑΟΕ 250/2017 και την 

επαναφορά των προσφορών στο στάδιο του ανοίγματος των οικονομικών τους προσφορών.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 
 Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 
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  Αποφασίζει  Ομόφωνα 

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

Ν. 3852/2010 

2. Εγκρίνει τη μερική ανάκληση της ΑΟΕ 250/2017 και την επαναφορά των προσφορών στο 

στάδιο του ανοίγματος των οικονομικών τους προσφορών των εταιρειών που αποκλείστηκαν, 

όπως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται. 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                             Τα Μέλη 

                                           Κουμαραδιός Γ., Γκόγκος Κ.,            

                                        Βομπιράκη Ν.,Χαραλαμπόπουλος Ι., 

                                           Βέργος   Ι., Κανελλόπουλος Γ.,        

                                           Σταματόπουλος Γ., Κάβουρας Κ.     

                                                                       

                ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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