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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                         5η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                               την 13.02.2020 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 13η Φεβρουαρίου 

2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 9959/07.02.2020 πρόσκληση 

του Δημάρχου ω̋ Προέδρου τη̋ Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα 

σε όλα τα μέλη τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ στι̋ 07.02.2020. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                 Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ          Αντιπρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ    Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                                «    « 

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                      «    « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                                «    « 

6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                               «    « 

7. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.                               «    « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

    ΑΠΟΦΑΣΗ –034– 

      Ο Δήμαρχο̋ κ. Ζενέτο̋ Νίκο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, εισάγει για συζήτηση το    

6ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋, που αφορά τη λήψη απόφαση̋ για την έγκριση ή μη του Πρακτικού 

Ι: «Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών» για την επιλογή αναδόχου για την 

κατασκευή του έργου : «Προσαρμογή̋ λειτουργούντων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του 

Δήμου Ιλίου στο νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότηση̋». 

Αφού θέτει υπόψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 9373/06.02.2020  σχετικό έγγραφο τη̋ Τεχνική̋ 

Υπηρεσία̋ του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

 «Σα̋ διαβιβάζουμε:   

1) Τον φάκελο διαγωνισμού του έργου: «Προσαρμογή̋ λειτουργούντων παιδικών και 

βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Ιλίου στο νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότηση̋» με όλα τα 

σχετικά στοιχεία και έγγραφα που περιλαμβάνονται σε αυτόν.   

2) Το Πρακτικό Ι «Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών» του παραπάνω έργου.   

3) Του̋ φακέλου̋ προσφορών (δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών) των Οικονομικών 

Φορέων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό.   
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Σα̋ ενημερώνουμε ότι αφού λάβετε υπόψη : 

Α) Τι̋ εξή̋ διατάξει̋ όπω̋ τροποποιήθηκαν και ισχύουν: 

(1) Του ΠΔ 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικέ̋ ρυθμίσει̋ σε θέματα 
έργων που εκτελούνται από του̋ Οργανισμού̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋ (Ο.Τ.Α.) και άλλε̋ 
σχετικέ̋ διατάξει̋» (ΦΕΚ 84Α /02-06-87).   

(2) Του Ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση τη̋ Κωδικοποίηση̋ τη̋ νομοθεσία̋ κατασκευή̋ 
δημοσίων έργων» (ΚΔΕ) ( ΦΕΚ 116 Α’/18-6-2008) και συγκεκριμένα των παραγράφων 4 και 5 
του άρθρου 20, των άρθρων 80-110 και τη̋ παραγράφου 1α του άρθρου 176 

(3) Του Ν.3463/06 «Κώδικα̋ Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α /08-06-06). 

(4) Του N.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική τη̋ Αυτοδιοίκηση̋ και τη̋ Αποκεντρωμένη̋ Διοίκηση̋ - 
Πρόγραμμα Καλλικράτη̋» (ΦΕΚ 87Α /7-6-2010). 

(5) Του N.4013/11 «Σύσταση ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 
3588/2007 (πτωχευτικό̋ κώδικα̋) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανση̋ και άλλε̋ 
διατάξει̋» (ΦΕΚ 204Α /15-9-2011). 

(6) Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση τη̋ διαφάνεια̋ με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλε̋ διατάξει̋» (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010). 

(7) Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιε̋ συμβάσει̋ Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στι̋ οδηγίε̋ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) 

(8) Τη̋ λοιπή̋ νομοθεσία̋ εκτέλεση̋ έργων.  
 

 

Β) Τα κάτωθι στοιχεία και έγγραφα που περιλαμβάνονται στον φάκελο διαγωνισμού του έργου: 

«Προσαρμογή̋ λειτουργούντων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου 

Ιλίου στο νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότηση̋»  

(1) Την με αριθμό ΗΛ 02/2019 μελέτη του έργου: «Προσαρμογή λειτουργούντων παιδικών και 

βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Ιλίου στο νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότηση̋»,  που 

συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με προϋπολογισμό να ανέρχεται στι̋ 

280.000,00 Ευρώ για δαπάνη εργασιών, για Γ.Ε. και Ο.Ε.  18%, για απρόβλεπτα, για δαπάνη 

αναθεώρηση̋ και για δαπάνη Φ.Π.Α 24%. 

(1) Την απόφαση 005/17-01-2019 (ΑΔΑ:6Μ4ΔΩΕΒ-ΑΒΜ) του Δημοτικού Συμβουλίου, με την 

οποία εγκρίθηκε η 1η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και τροποποίηση του Τεχνικού 

Προγράμματο̋ του Δήμου για το έτο̋ 2019.  

(2) Την υπ’ αρίθμ. 65921/20-11-2018 (ΑΔΑ:ΨΟΩΖ465ΧΘ7-ΧΛΖ) Απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών ένταξη̋ τη̋ πράξη̋ του Δήμου Ιλίου στο πρόγραμμα  «Επιχορήγηση των Δήμων 

και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, 

παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στι̋ προδιαγραφέ̋ του νέου θεσμικού πλαισίου 

αδειοδότηση̋ σύμφωνα με τι̋  διατάξει̋ του π.δ.99/2017» με ύψο̋ χρηματοδότηση̋ 

200.000,00 € από ΠΔΕ Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500005.  
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(3) Το με αρ.πρωτοκ. 64066/05-12-2019 Τεκμηριωμένο αίτημα προ̋ την Οικονομική Υπηρεσία 

του Δήμου για έκδοση Απόφαση̋ Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ 

(4) Τη χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ Δήμου Ιλίου του ποσού των 80.000,00 € μέσω του Κ.Α.: 

61.7311.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου 

(1) Η διάρκεια εκτέλεση̋ του έργου είναι έξη (06) ημερολογιακοί μήνε̋ από την ημερομηνία 

υπογραφή̋ τη̋ σύμβαση̋.  

(2) Την ΑΑΥΣ 784 με αρ. πρωτοκ. 64622/09-12-2019 (ΑΔΑ:6ΚΓ8ΩΕΒ-ΟΨΓ) και με (ΑΔΑΜ: 

19REQ005986488) Απόφαση Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋, έγκριση̋ πίστωση̋ ποσού ύψου̋ 

1.000,00 € του Κ.Α.Ε.: 61.7331.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου έτου̋ 2019 και 

πρόβλεψη̋ ποσού 199.000,00 € σε βάρο̋ του ίδιου κωδικού στον προϋπολογισμό του 2020 

και ποσού 80.000,00 € στον προϋπολογισμό του 2021.. 

(3) Την κλήρωση που διενεργήθηκε μέσω τη̋ πλατφόρμα̋ του ΜΗΜΕΔ από την οποία 

προέκυψαν τα μέλη του Γνωμοδοτικού Οργάνου - Επιτροπή̋ διενέργεια̋ του παρόντα 

διαγωνισμού. 

(4) Την απόφαση 281/09-12-2019 (ΑΔΑ:Ψ9ΔΗΩΕΒ-Λ16) τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ με την 

οποία: 

· Ορίστηκε η επιτροπή διενέργεια̋ για την δημοπράτηση κατασκευή̋ του έργου. 
· Εγκρίθηκαν οι όροι Διακήρυξη̋ για την δημοπράτηση κατασκευή̋ του έργου, σύμφωνα με 

τι̋ κείμενε̋ διατάξει̋ με κριτήριο ανάθεση̋ την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμή̋».   

(5) Η με αρ. πρωτ. 67595/17-12-19 (Αρ. ΑΔΑΜ: 19PROC006048942) Διακήρυξη, η με αρ.πρωτ. 

67296/16-12-2019 (ΑΔΑ: Ψ5Β3ΩΕΒ-ΕΦΘ) Περίληψη Διακήρυξη̋ και η με αρ.πρωτ. 

67284/16-12-2019 Προκήρυξη με ΑΔΑΜ: (19PROC006045630) ανοικτού διαγωνισμού του 

έργου μέσω του Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)   

(6) Με τον αρ. πρωτ. 67736/17-12-2019 έγγραφό μα̋ απεστάλη η περίληψη  τη̋ διακήρυξη̋ του 

έργου στι̋ εφημερίδε̋ «Αιγάλεω η πόλη μα̋» και «Πρώτη Περιστερίου» στι̋ οποίε̋ 

δημοσιεύθηκε στι̋ 18/12/2019 και 19/12/2019 αντίστοιχα.  

(7) Η περίληψη και η διακήρυξη αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου στι̋ 17/12/2019  

(8) Τι̋ από 05/11/2019 και 17/12/2019 ενημερώσει̋ προ̋ την Επιτροπή του Διαγωνισμού για 

την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών  στι̋ 10/01/2020 και ώρα 10:00 μμ.   

(9) Την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών που υποβλήθηκαν από οικονομικού̋ φορεί̋ 

μέσω τη̋ διαδικτυακή̋ πύλη̋ www.promitheus.gov.gr  διαγωνισμό του έργου που έγινε στι̋ 

10/01/2020 και ώρα 10:00 μμ.   

(10) Του̋ ηλεκτρονικού̋ φακέλου̋ προσφορών (δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών) 

των Οικονομικών Φορέων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό του έργου του θέματο̋.  

ΑΔΑ: 6ΥΚΠΩΕΒ-ΟΚΑ
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(11) Το Πρακτικό Ι: «Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών» τη̋ Επιτροπή̋ 

Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο, στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό υπέβαλλαν δικαιολογητικά 

συμμετοχή̋ και  οικονομικέ̋ προσφορέ̋, έξη (06) οικονομικοί φορεί̋.  

Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν ηλεκτρονικά, εξετάστηκαν και ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά 

συμμετοχή̋ και οι οικονομικέ̋ προσφορέ̋ των διαγωνιζόμενων από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού η οποία αποφάσισε ότι στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού γίνονται 

δεκτέ̋ όλε̋ οι υποβληθείσε̋ προσφορέ̋ οικονομικών φορέων.  

(12) Οι παραδεκτέ̋ προσφορέ̋ κατεγράφησαν στον Πίνακα 4 του Πρακτικού Ι τη̋ Επιτροπή̋ 

Διαγωνισμού ω̋ εξή̋:   

ΠΙΝΑΚΑΣ  4 

Σειρά 
μειοδοσία̋ 

Α/Α 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Ή  

ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ 

ΜΕΣΗ 
ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
(χωρί̋ 

Φ.Π.Α.) (€) 

1 140656 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

34,00 % 149.291,57 

2 140717 ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚ. ΣΤΑΘΑΣ 32,13 % 153.498,27  

3 139512 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε. 

32,10 % 153.561,14 

4 140713 
Κ/ΞΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ – 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ 
31,10 % 155.811,60 

5 140660 ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ & ΣΙΑ Ε.Ε. 14,97 % 192.112,74 

6 139284 
ΕΚΤΩΡ ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΟΕ 

9,00 % 205.552,51 

 
Από τον παραπάνω πίνακα του Πρακτικού Ι τη̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού προκύπτουν τα εξή̋ : 

- 1ο̋ προσωρινό̋ μειοδότη̋ αναδεικνύεται ο οικονομικό̋ φορέα̋ με την επωνυμία 

«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με Α/Α 

προσφορά̋ 140656 ο οποίο̋ πρόσφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμή̋, με δαπάνη ποσού κατά την προσφορά 149.291,57 € (χωρί̋ 

ΦΠΑ). 

- 2ο̋ προσωρινό̋ μειοδότη̋ αναδεικνύεται ο οικονομικό̋ φορέα̋ με την επωνυμία «ΠΕΤΡΟΣ 

ΝΙΚ. ΣΤΑΘΑΣ» με Α/Α προσφορά̋ 140717 και δαπάνη ποσού κατά την προσφορά 

153.498,27 € (χωρί̋ ΦΠΑ).  
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- 3ο̋ προσωρινό̋ μειοδότη̋ αναδεικνύεται ο οικονομικό̋ φορέα̋ με την επωνυμία 

«ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με Α/Α προσφορά̋ 139512 και δαπάνη ποσού κατά 

την προσφορά 153.561,14 € (χωρί̋ ΦΠΑ). 

 

Εισηγούμαστε: 

1. Την έγκριση ή μη του ω̋ άνω Πρακτικού I. 

2. Την ανάδειξη ω̋ πρώτου μειοδότη / προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα με την 

επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με 

Α/Α προσφορά̋ 140656, ο οποίο̋ προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμή̋ ω̋ εξή̋: 

 

Παρακαλούμε όπω̋ αποφασίσετε σχετικά. 

Κατά τη̋ απόφαση̋ έγκριση̋ ή μη του Πρακτικού Ι: «Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση 

προσφορών» χωρεί προσφυγή εντό̋ προθεσμία̋: 

ΑΔΑ: 6ΥΚΠΩΕΒ-ΟΚΑ
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(α) δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση τη̋ προσβαλλόμενη̋ πράξη̋ στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία  

(β) δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση τη̋ προσβαλλόμενη̋ πράξη̋ αν χρησιμοποιηθούν 

άλλα μέσα επικοινωνία̋, άλλω̋  

γ) δέκα (10) ημερών από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση τη̋ πράξη̋ που βλάπτει 

τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα  

σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 τη̋ διακήρυξη̋  και τα άρθρα 360 & 361 του Ν. 4412/2016.» 

Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 

                                                   Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω,  

        Αποφασίζει   Ομόφωνα 

1. Εγκρίνει το Πρακτικό Ι: «Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών για την 

επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Προσαρμογή̋ λειτουργούντων παιδικών και 

βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Ιλίου στο νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότηση̋» 

2. Την ανάδειξη ω̋ πρώτου μειοδότη / προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα με την 

επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με 

Α/Α προσφορά̋ 140656, ο οποίο̋ προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμή̋ ω̋ εξή̋: 
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Κατά τη̋ απόφαση̋ έγκριση̋ ή μη του Πρακτικού Ι: «Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση 

προσφορών» χωρεί προσφυγή εντό̋ προθεσμία̋: 

(α) δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση τη̋ προσβαλλόμενη̋ πράξη̋ στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία  

(β) δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση τη̋ προσβαλλόμενη̋ πράξη̋ αν χρησιμοποιηθούν 

άλλα μέσα επικοινωνία̋, άλλω̋  

γ) δέκα (10) ημερών από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση τη̋ πράξη̋ που βλάπτει 

τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα  

σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 τη̋ διακήρυξη̋  και τα άρθρα 360 & 361 του Ν. 4412/2016 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                     Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλο̋ Δ.,                         

Κουκουβίνο̋ Δ.,  Μαρκόπουλο̋ Φ., 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                              Βέργο̋ Ι., Φεγγερό̋ Β., Κάβουρα̋ Κ. 
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