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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        13η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 06.04.2020 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 6η Απριλίου 2020, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 24731/02.04.2020 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 02.04.2020 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με 

την υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & 

Επικρατεία̋ (Β’ 850/13.03.2020). 

        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. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                        «    « 

8. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ      «    « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ουδεί̋ 

             ΑΠΟΦΑΣΗ –092– 

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

13ο θέμα ημερήσια̋ διάταξη̋, που αφορά την λήψη απόφαση̋ για την έγκριση ή μη του Πρακτικού Ι: 

«Υποβολή και αξιολόγηση προσφορών» τη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋ του έργου: «Συντήρηση οριζόντια̋ και 

κατακόρυφη̋ σήμανση̋ σε κόμβου̋ (υφιστάμενου̋ και νέου̋) καθώ̋ και σε διαβάσει̋ πεζών εντό̋ του 

Δήμου Ιλίου».  

Αφού θέτει υπόψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 25132/06.04.2020 σχετικό έγγραφο τη̋ 

Διεύθυνση̋ Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σα̋ διαβιβάζουμε:   

1) Τον φάκελο διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση οριζόντια̋ και κατακόρυφη̋ σήμανση̋ σε 

κόμβου̋ (υφιστάμενου̋ και νέου̋) καθώ̋ και σε διαβάσει̋ πεζών εντό̋ του Δήμου Ιλίου» με όλα 

τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα που περιλαμβάνονται σε αυτόν.   
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2) Το Πρακτικό Ι «Υποβολή και αξιολόγηση προσφορών» του παραπάνω έργου.   

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

Φορέων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό.   

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. 2690/99 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητική̋ Διαδικασία̋ και άλλε̋ διατάξει̋”,   

(3) 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 

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

(5) Του N.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική τη̋ Αυτοδιοίκηση̋ και τη̋ Αποκεντρωμένη̋ Διοίκηση̋ - 

Πρόγραμμα Καλλικράτη̋» (ΦΕΚ 87Α /7-6-2010). 

(6) 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). 

(7) Τη̋ Κ.Υ.Α. Π1/2380/18.12.2012 «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργία̋ και διαχείριση̋ 

του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξη̋, 

Ανταγωνιστικότητα̋, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Β 3400/20.12.2012). 

(8) Του Ν.4278/14 «Φάροι, Στρατολογία και άλλε̋ διατάξει̋» και ειδικότερα την παράγραφο 1 του 

άρθρου 59  «Άρση περιορισμών συμμετοχή̋ εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα» και 

την εγκύκλιο 13/20-08-2014 του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ (ΦΕΚ 157Α /04-08-2014). 

(9) 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). 

(10) Του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) «Αρχέ̋ δημοσιονομική̋ διαχείριση̋ και εποπτεία̋ 

(ενσωμάτωση τη̋ Οδηγία̋ 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλε̋ διατάξει̋». 

(11) 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) 

(12) Του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από του̋ διατάκτε̋” ( Α΄ 145) 

(13) Του Ν.4472/17 (ΦΕΚ 74 Α/19-05-2017 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-75 Α/23-5-17 ): 

«Συνταξιοδοτικέ̋ διατάξει̋ Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα 
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εφαρμογή̋ των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνική̋ στήριξη̋ και 

εργασιακέ̋ ρυθμίσει̋, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομική̋ Στρατηγική̋ 2018-2021 και λοιπέ̋ 

διατάξει̋» και ιδίω̋ τα άρθρα 118 και 119. 

(14) Το Ν. 4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου τη̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋ – Εμβάθυνση 

τη̋ Δημοκρατία̋ – Ενίσχυση τη̋ Συμμετοχή̋- Βελτίωση τη̋ οικονομική̋ και αναπτυξιακή̋ 

λειτουργία̋ των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα Κλεισθένη̋ Ι)» (ΦΕΚ 133Α΄/19-07-2018 ) 

(15) Τη̋ λοιπή̋ νομοθεσία̋ εκτέλεση̋ έργων.  

 

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

«Συντήρηση οριζόντια̋ και κατακόρυφη̋ σήμανση̋ σε κόμβου̋ (υφιστάμενου̋ και νέου̋) καθώ̋ και 

σε διαβάσει̋ πεζών εντό̋ του Δήμου Ιλίου» 

(1) Την με αριθμό ΟΔΟ 03/2019 μελέτη του έργου: «Συντήρηση οριζόντια̋ και κατακόρυφη̋ 

σήμανση̋ σε κόμβου̋ (υφιστάμενου̋ και νέου̋) καθώ̋ και σε διαβάσει̋ πεζών εντό̋ του Δήμου 

Ιλίου»,  που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και ο προϋπολογισμό̋ 

δημοπράτηση̋ ανέρχεται σε 39.999,99 Ευρώ για δαπάνη εργασιών, για Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, για 

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

(2) Την απόφαση 368/13-11-2018 (ΑΔΑ:Ω7Π6ΩΕΒ-4ΙΥ) του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία 

εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτο̋ 2019.  

(3) Την απόφαση 380/13-11-2018 (ΑΔΑ:6ΓΤ7ΩΕΒ-ΒΗ9) του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία 

εγκρίθηκε ο προϋπολογισμό̋ του Δήμου για το έτο̋ 2019.  

(4) Η διάρκεια εκτέλεση̋ του έργου είναι οκτώ (08) ημερολογιακοί μήνε̋ από την ημερομηνία 

υπογραφή̋ τη̋ σύμβαση̋.  

(5) Την απόφαση 186/19-09-2019 του Δ.Σ. (ΑΔΑ:7Χ0ΚΩΕΒ-Α5Α) με τη οποία εγκρίθηκε η 

χρηματοδότηση του έργου από ΣΑΤΑ στον Κ.Α. Προϋπ.  30.7333.0031.  

(6) Το 64137/06-12-2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ005980021) πρωτογενέ̋ αίτημα προ̋ την Οικονομική 

Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου. 

(7) Την υπ’ αρίθμ. 107/2020 με αρ. πρωτ. 5374/27-01-2020 Απόφαση Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ 

(ΑΔΑ:Ω9ΔΙΩΕΒ-Ρ3Δ) (ΑΔΑΜ: 20REQ006355316) ποσού ύψου̋ 40.000,00 € του 

Κ.Α.Ε.:30.7333.0031 του προϋπολογισμού του Δήμου έτου̋ 2020, και την πρόβλεψη ποσού 

24.400,00 € από τον προϋπολογισμό εξόδων έτου̋ 2020 . 

(8) Την απόφαση 260/02-12-2019 του Δ.Σ. (ΑΔΑ:OKXNΩΕΒ-ΛΛΕ) με τη οποία εγκρίθηκε η με αρ. 

ΟΔΟ 03/19  μελέτη του έργου. 
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(9) Την απόφαση 283/2019, με αρ. πρωτ. 3324/17-01-2020, τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ (ΑΔΑ: 

6ΒΘΓΩΕΒ-ΒΡ8) με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι τη̋ διακήρυξη̋ για τη δημοπράτηση κατασκευή̋ 

του έργου. 

(10) Την Διακήρυξη (αρ. ΑΔΑΜ: 20PROC006383317 2020-03-05) και την Περίληψη τη̋ Διακήρυξη̋ 

(ΑΔΑ: 6ΠΦΥΩΕΒ-ΗΛ4) οι οποίε̋ αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου στι̋ 05-03-2020.  

(11) Το με αριθμό πρωτ. 18058/09-03-2020 έγγραφο του Δήμου Ιλίου προ̋ την ΠΕΔΜΕΔΕ  περί 

ορισμού εκπροσώπου εργοληπτικών οργανώσεων.   

(12) Τον διαγωνισμό του έργου που είχε οριστεί για τι̋ 17-03-2019. 

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

Φορέων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό του έργου του θέματο̋. 

(14) Το Πρακτικό Ι: «Υποβολή και αξιολόγηση προσφορών» τη̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού σύμφωνα με 

το οποίο στον διαγωνισμό προσήλθαν και κατέθεσαν τα δικαιολογητικά συμμετοχή̋ του̋ μαζί με 

του̋ σφραγισμένου̋ φακέλου̋ των οικονομικών προσφορών του̋, συνολικά οκτώ (08) 

οικονομικοί φορεί̋. Εξετάστηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχή̋, ανοίχτηκαν, ελέγχθηκαν και 

ανακοινώθηκαν οι οικονομικέ̋ προσφορέ̋ όλων των διαγωνιζομένων 

(15) Οι πέντε (05) παραδεκτέ̋ προσφορέ̋ (μετά την απόρριψη τριών προσφορών, για του̋ λόγου̋ 

που αναφέρονται στο Πρακτικό), κατεγράφησαν στον Πίνακα 4 του Πρακτικού Ι τη̋ Επιτροπή̋ 

Διαγωνισμού ω̋ εξή̋:   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Σειρά 
μειοδοσία̋ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Ή  
ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 
 (%) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(€) 

1 
ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

47 17.096,78 

2 
MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

39 19.667,41 

3 ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35 20.967.74 

4 ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ & ΣΙΑ Ε.Ε. 21 25.483.87 

5 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ 17 26.774.19 

 

(16) Από τον πίνακα  4  προκύπτουν τα εξή̋: 

· 1ο̋ προσωρινό̋ μειοδότη̋ αναδεικνύεται ο οικονομικό̋ Φορέα̋ με την επωνυμία «ΕΔΡΑΙΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δαπάνη ποσού κατά την προσφορά 17.096,78 € 

(χωρί̋ Φ.Π.Α.),  
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· 2ο̋ προσωρινό̋ μειοδότη̋ αναδεικνύεται ο οικονομικό̋ Φορέα̋ με την επωνυμία «MAYCON 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  με δαπάνη ποσού κατά την προσφορά 

19.667,41 € (χωρί̋ Φ.Π.Α.),  

· 3ο̋ προσωρινό̋ μειοδότη̋ αναδεικνύεται ο οικονομικό̋ Φορέα̋ με την επωνυμία «ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.»  με δαπάνη ποσού κατά την προσφορά 20.967,74 € (χωρί̋ Φ.Π.Α.). 

 

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 «ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ο οποίο̋ προσέφερε την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμή̋ με έκπτωση 47%  ω̋ εξή̋:  

 

Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά την προσφορά   ΣΠ1 12.529,20 € 

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% x ΣΠ1 2.255,26 € 

Σύνολο κατά την προσφορά ΣΔΕ1 14.784,46 € 

Απρόβλεπτα 15% x ΣΔΕ1 2.217,67 € 

Σύνολο κατά την προσφορά Π1 17.002,13 € 

Αναθεώρηση (1-Εμ) x 178,58 94,65 € 

Σύνολο κατά την προσφορά Π2 17.096,78 € 

Φ.Π.Α. 24%  4.103,23 € 

Σύνολο δαπάνη̋ του έργου κατά την προσφορά (με Φ.Π.Α.)21.200,01 € 

 

Παρακαλούμε όπω̋ αποφασίσετε σχετικά. 

Κατά τη̋ απόφαση̋ έγκριση̋ ή μη του Πρακτικού Ι: «Υποβολή και αξιολόγηση προσφορών» χωρεί 

ένσταση εντό̋ προθεσμία̋ πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση τη̋ προσβαλλόμενη̋ πράξη̋ στου̋ 

ενδιαφερόμενου̋ οικονομικού̋ φορεί̋ σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.»  

Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 

              Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω,  

            Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει το Πρακτικό Ι: «Υποβολή και αξιολόγηση προσφορών» τη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋ του έργου: 

«Συντήρηση οριζόντια̋ και κατακόρυφη̋ σήμανση̋ σε κόμβου̋ (υφιστάμενου̋ και νέου̋) καθώ̋ και σε 

διαβάσει̋ πεζών εντό̋ του Δήμου Ιλίου» που έχει ω̋ κατωτέρω: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι «ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» 

(17) Στο  Ίλιον, σήμερα την 17/03/2020, ημέρα Τρίτη, οι παρακάτω υπογράφοντε̋ : 

i. Παναγιώτη̋ Μπίνιο̋, Πολιτικό̋ Μηχανικό̋, ω̋ Πρόεδρο̋   
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ii. Ανδρέα̋ Μιχαηλίδη̋, Πολιτικό̋ Μηχανικό̋ ΤΕ, ω̋ τακτικό μέλο̋   

iii. Ιωάννη̋ Κωνσταντόπουλο̋, Πολιτικό̋ ̋ Μηχανικό̋ ΤΕ, ω̋ αναπληρωματικό μέλο̋,   

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου «Συντήρηση 

οριζόντια̋ και κατακόρυφη̋ σήμανση̋ σε κόμβου̋ (υφιστάμενου̋ και νέου̋) καθώ̋ και σε 

διαβάσει̋ πεζών εντό̋ του Δήμου Ιλίου» και η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 

293/2019 (ΑΔΑ: 64ΠΦΩΕΒ-ΖΨ1) Απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, συνήλθαμε σε 

δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία τη̋ Υπηρεσία̋, ώρα 9:30 π.μ (όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 4 τη̋ 

διακήρυξη̋). Ο Πρόεδρο̋ τη̋ Επιτροπή̋ κηρύσσοντα̋ την έναρξη υποβολή̋ προσφορών 

κάλεσε του̋ επιθυμούντε̋ παρευρισκομένου̋ να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.  Η παραλαβή 

των προσφορών συνεχίσθηκε και ολοκληρώθηκε την ώρα 10:00 π.μ. οπότε ο Πρόεδρο̋ τη̋ 

Επιτροπή̋ Διαγωνισμού κήρυξε τη λήξη παραλαβή̋ των προσφορών (σύμφωνα με τα άρθρα 4 

& 18 τη̋ οικεία̋ διακήρυξη̋) αφού προηγήθηκε προειδοποίηση ολίγων λεπτών τη̋ ώρα̋, οπότε 

δεν έγινε δεκτή άλλη προσφορά.   

(18) Εν συνεχεία, ο Πρόεδρο̋ τη̋ Επιτροπή̋ μετά από επικοινωνία με το Πρωτόκολλο τη̋ Υπηρεσία̋ 

διαπίστωσε ότι είχαν υποβληθεί οκτώ (8) προσφορέ̋ με κατάθεσή τη̋ στο Πρωτόκολλο.   

(19) Για κάθε φάκελο προσφορά̋ που παρελήφθη, η Επιτροπή Διαγωνισμού κατέγραψε τη σειρά 

προσέλευση̋, την επωνυμία του Οικονομικού φορέα, την κατηγορία του, τον εξουσιοδοτημένο 

εκπρόσωπο ή το πρωτόκολλο τη̋ αίτηση̋, και τα δικαιολογητικά συμμετοχή̋ σύμφωνα με το 

άρθρο 24.2 τη̋ διακήρυξη̋ (πίνακα̋ 1).   

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Α/Α 
κατάθε

ση̋ 
/Σειρά 
προσέλ
ευση̋ 

Επωνυμία  
Οικονομικού Φορέα ή 
Ένωση̋ Οικονομικών 

φορέων 

Πτυχίο 
Εξουσιοδοτημένο̋ 

εκπρόσωπο̋ / 
Α.Δ.Τ. 

Δικαιολ
ογητικά  

άρθρου 
24.2 

210.2029783FAX /  

e-mail 

  Κατηγορί

α 
 

ΤΕΥΔ  

1 NEXUS CONSTRUCTIONS EE ΟΔΟ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 

20664/17-03-2020 
ΝΑΙ 

210.6000379 
ath.boutas@gmail.com 

2 ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΟΔΟ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 

20585/17-03-2020 
ΝΑΙ 

210. 8324884 /  
spstathis1990@gmail.co

m 
serstathis@tee.gr 

3 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΟΔΟ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 

20599/17-03-2020 
ΝΑΙ 

210.2029783 
vmitakidis@gmail.com 

4 
ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΟΔΟ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 

20605/17-03-2020 
ΝΑΙ 

 
210.2633710 

edraios@tee.gr 
 

5 ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΟ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 

20643/17-03-2020 
ΝΑΙ 

210.5695410 
dimarkos@otenet.gr 

6 ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΔΟ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 

20646/17-03-2020 
ΝΑΙ 

210.5773374  
 ktrou@tee.gr 

7 
MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΟΔΟ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 

20649/17-03-2020 
ΝΑΙ 

2310.783334 
info@maycon.gr 
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8 
ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΑΦΟΙ ΧΡΟΝΗ 
Α.Τ.Ε. 

ΟΔΟ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 

20711/17-03-2020 
ΝΑΙ 

2310.797880 
odosimansi@tee.gr 

 

(20) Όλοι οι φάκελοι αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσή̋ του̋ και μονογράφησαν από 
την Πρόεδρο και τα μέλη τη̋ Επιτροπή̋.   

(21) Στο σημείο αυτό αναφέρουμε ότι οι προσφορέ̋ των διαγωνιζόμενων με την επωνυμία 
«ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» και «ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΑΦΟΙ ΧΡΟΝΗ Α.Τ.Ε.» δεν αποσφραγίσθηκαν διότι 
: 
 

i. Στην αίτηση και προσφορά του διαγωνιζομένου «ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» που κατέθεσε στο 

πρωτόκολλο τη̋ υπηρεσία̋ αναφέρονταν λανθασμένο̋ τίτλο̋ του διαγωνισμού δηλ. 

αφορούσε άλλον διαγωνισμό ήτοι : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓ.Α1/19», κατά παράβαση του άρθρου 3.2 τη̋  

υπ’ αριθμ. 17219/05-03-2020 διακήρυξη̋. 

ii. Η προσφορά του διαγωνιζομένου «ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΑΦΟΙ ΧΡΟΝΗ Α.Τ.Ε.» κατατέθηκε στο 

πρωτόκολλο τη̋ υπηρεσία̋ μα̋ εκπρόθεσμα και συγκεκριμένα στι̋ 17-03-2020 ώρα 

11:26.      

Συνεπώ̋ η προσφορά απορρίπτεται ω̋ μη κανονική σύμφωνα με το άρθρο 3.5 τη̋ υπ΄ 

αριθμ. 17219/05-03-2020 διακήρυξη̋. 

(22) Στη συνέχεια, ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών (εκτό̋ των 

προαναφερόμενων δύο προσφορών) η μονογραφή του̋ από τον Πρόεδρο και τα μέλη τη̋ 

Επιτροπή̋ Διαγωνισμού, η ανακοίνωση των επιμέρου̋ στοιχείων του̋ για κάθε διαγωνιζόμενο 

και η καταχώρησή του̋ στον παρακάτω πίνακα (πίνακα̋ 2) κατά σειρά κατάθεση̋:  

 

                                                                ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Α/Α κατάθεση̋/ 
Σειρά 

προσέλευση̋ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Ή  
ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

(έκπτωση %)  

1 NEXUS CONSTRUCTIONS EE 46 

2 ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ & ΣΙΑ Ε.Ε. 21 

3 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ 17 

4 ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 47 

5 ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35 

6 MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 39 

(23) Αφού έγινε ο λογιστικό̋ έλεγχο̋ και οι τυχόν αναγκαίε̋ διορθώσει̋ των οικονομικών 

προσφορών καταχωρήθηκαν στον παρακάτω πίνακα (πίνακα̋ 3) κατά σειρά μειοδοσία̋ 

(αρχίζοντα̋ από τη μικρότερη προσφορά): 

 

                                                                ΠΙΝΑΚΑΣ  3 
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Σειρά 
μειοδοσία̋ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Ή  
ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
(€) 

1 NEXUS CONSTRUCTIONS EE 17.419,35 

2 ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ & ΣΙΑ Ε.Ε. 25.483,87 

3 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ 26.774,19 

4 ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 17.096,78 

5 ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20.967,74 

6 MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 19.667,41 

 

(24) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, αρχίζοντα̋ από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντα̋ 

την σειρά μειοδοσία̋, έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχή̋ του άρθρου 24.2 τη̋ διακήρυξη̋. 

Συγκεκριμένα έλεγξε την ορθή συμπλήρωση και υποβολή του  ΤΕΥΔ του άρθρου 79 παρ. 4 του 

Ν. 4412/2016 και του άρθρου 23.1 τη̋ διακήρυξη̋. 

(25) Κατόπιν τη̋ ολοκλήρωση̋ του ελέγχου για το σύνολο των προσφορών  η Επιτροπή 

Διαγωνισμού κρίνει ότι στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού δεν γίνεται δεκτή η 

προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «NEXUS CONSTRUCTIONS EE» διότι : 

το ΤΕΥΔ που συμπλήρωσε και υπέβαλλε στο Μέρο̋ IΙΙ: Λόγοι Αποκλεισμού, πεδίο Α αναφέρει 

«Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ει̋ βάρο̋ του οικονομικού φορέα……..», ενώ το 

ΤΕΥΔ τη̋ Υπηρεσία̋, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα τη̋ υπ΄ αριθμ. 17219/05-03-2020 

διακήρυξη̋, στο Μέρο̋ IΙΙ Α αναφέρει  «Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση ει̋ 

βάρο̋ του οικονομικού φορέα….» και ω̋ εκ τούτου δεν πληρείται το Κριτήριο Επιλογή̋ του 

άρθρου 22.Α.1 τη̋ διακήρυξη̋.  

(26) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων η Επιτροπή 

Διαγωνισμού αποφάσισε  ότι οι προσφορέ̋ κρίνονται παραδεκτέ̋, φαίνονται αναλυτικά 

παρακάτω (κατά σειρά μειοδοσία̋) (πίνακα̋ 4) : 

(27)  

ΠΙΝΑΚΑΣ  4 

 
Σειρά 

μειοδοσία̋ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Ή  
ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 
 (%) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(€) 

1 
ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

47 17.096,78 

2 
MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

39 19.667,41 

3 ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35 20.967.74 

4 ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ & ΣΙΑ Ε.Ε. 21 25.483.87 

5 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ 17 26.774.19 
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(28) Λαμβάνοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω: 
 

· 1ο̋ προσωρινό̋ μειοδότη̋ αναδεικνύεται ο οικονομικό̋ φορέα̋ με την επωνυμία «ΕΔΡΑΙΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο οποίο̋ πρόσφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμή̋, ω̋ εξή̋:   

 

Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά την προσφορά   ΣΠ1 12.529,20 € 

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% x ΣΠ1 2.255,26 € 

Σύνολο κατά την προσφορά ΣΔΕ1 14.784,46 € 

Απρόβλεπτα 15% x ΣΔΕ1 2.217,67 € 

Σύνολο κατά την προσφορά Π1 17.002,13 € 

Αναθεώρηση (1-Εμ) x 178,58 94,65 € 

Σύνολο κατά την προσφορά Π2 17.096,78 € 

Φ.Π.Α. 24%  4.103,23 € 

Σύνολο δαπάνη̋ του έργου κατά την προσφορά (με Φ.Π.Α.) 21.200,01 € 

 
 

· 2ο̋ προσωρινό̋ μειοδότη̋ αναδεικνύεται ο οικονομικό̋ φορέα̋ με την επωνυμία «MAYCON 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

· 3ο̋ προσωρινό̋ μειοδότη̋ αναδεικνύεται ο οικονομικό̋ φορέα̋ με την επωνυμία «ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»  

 

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

επωνυμία «ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ο οποίο̋ προσέφερε την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμή̋ με έκπτωση 47%  ω̋ εξή̋:  

 

Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά την προσφορά   ΣΠ1 12.529,20 € 

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% x ΣΠ1 2.255,26 € 

Σύνολο κατά την προσφορά ΣΔΕ1 14.784,46 € 

Απρόβλεπτα 15% x ΣΔΕ1 2.217,67 € 

Σύνολο κατά την προσφορά Π1 17.002,13 € 

Αναθεώρηση (1-Εμ) x 178,58 94,65 € 

Σύνολο κατά την προσφορά Π2 17.096,78 € 

Φ.Π.Α. 24%  4.103,23 € 

Σύνολο δαπάνη̋ του έργου κατά την προσφορά (με Φ.Π.Α.) 21.200,01 € 

 

Κατά τη̋ απόφαση̋ έγκριση̋ ή μη του Πρακτικού Ι: «Υποβολή και αξιολόγηση προσφορών» χωρεί 

ένσταση εντό̋ προθεσμία̋ πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση τη̋ προσβαλλόμενη̋ πράξη̋ στου̋  
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ενδιαφερόμενου̋ οικονομικού̋ φορεί̋ σύμφωνα με το άρθρο 127 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., 

                                                                                                             Ρήγα̋ Π. 
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