
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                            3η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                                       την 27.01.2022 

                  (Αριθμ. πρωτ.: 7008/31.01.2022) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 27η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη   και 

ώρα 19:45 μ.μ ύστερα από την υπ. αριθμ. 4935/21.01.2022 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 21.01.2022 και πραγματοποιήθηκε  με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 

4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του 

Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019,  β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: 

(ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ  75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 

παρ. 1),  γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την 

εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την 

οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και δ) την  εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. 

(Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα 

εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας». 

              Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                         Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.                        «      « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.      «      « 

5. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.      «      « 

6. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                  «      « 

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

ΑΠΟΝΤΕΣ    

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                  Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩ ΤΗΣ, Δ.Σ.     «      « 

                                                               ΑΠΟΦΑΣΗ –017– 

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

11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού 

Ι: «Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών» της δημόσιας σύμβασης κατασκευής του 

έργου : «Ανάπλαση πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου στο Ο.Τ. 35 του Δήμου Ιλίου». 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 1891/11.01.2022 έγγραφο της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

ΑΔΑ: Ω214ΩΕΒ-0ΨΩ



     «Σας διαβιβάζουμε:   

1) Τον φάκελο διαγωνισμού του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου στο Ο.Τ. 35 του 

Δήμου Ιλίου» με όλα τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα που περιλαμβάνονται σε αυτόν.   

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

3) Τους φακέλους προσφορών (δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών) των Οικονομικών 

Φορέων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό.   

 

Σας ενημερώνουμε ότι αφού λάβετε υπόψη : 

Α) Τις εξής διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν: 

(1) Του ΠΔ 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων 
που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 84Α /02-06-87),  

(2) Του Ν. 2690/99 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”,   

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

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

(5) Του N.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α /7-6-2010),  

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

(7) Του N.4013/11 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 204Α /15-9-2011),  

(8) Της Κ.Υ.Α. Π1/2380/18.12.2012 «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Β 3400/20.12.2012),  

(9) Του Ν.4278/14 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την παράγραφο 1 του 

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

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

(10) Του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

(11) Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016)  

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

(13) Του Ν.4472/17 (ΦΕΚ 74 Α/19-05-2017 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-75 Α/23-5-17 ): «Συνταξιοδοτικές 
διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των 
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δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» και ιδίως τα 
άρθρα 118 και 119. 

(14) Του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις 
για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 
άλλες διατάξεις 

(15) Της λοιπής νομοθεσίας εκτέλεσης έργων.  

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

«Ανάπλαση πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου στο Ο.Τ. 35 του Δήμου Ιλίου» 

(1) Την υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου ΑΣΔΑ 480/02.02.2021 (ΑΔΑ:ΩΜΩ7ΟΡΕΓ-06Μ) απόφαση ένταξής της 

Πράξης «Ανάπλαση πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου στο Ο.Τ. 35 του Δήμου Ιλίου» με Κωδικό 

ΟΠΣ 5076489 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», και την 5237/20-10-2021 

(ΑΔΑ:Ψ309ΟΡΕΓ-ΣΤΧ) Απόφαση τροποποίησης της ως άνω πράξης. 

(2) Την με αριθμό υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 05/2020 επικαιροποιημένη μελέτη του έργου «Ανάπλαση πλατείας 

Ηρώων Πολυτεχνείου στο Ο.Τ. 35 του Δήμου Ιλίου», που συντάχθηκε από την Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου με προϋπολογισμό 546.408,90 Ευρώ για δαπάνη εργασιών, για Γ.Ε. και 

Ο.Ε.  18%, για απρόβλεπτα, για δαπάνη αναθεώρησης και για δαπάνη Φ.Π.Α 24%.  

(3) Την απόφαση 185/11-12-2020 (ΑΔΑ:683ΝΩΕΒ-ΜΝΚ) του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία 

εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2021.  

(4) Την απόφαση 193/11-12-2020 (ΑΔΑ:Ω7ΗΝΩΕΒ-4Υ3) του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία 

εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός έτους 2021. 

(5) Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι πέντε (05) ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης.  

(6) Τη χρηματοδότηση του έργου:  

i. με το ποσό των 240.000,00 € από το Ε.Π. «Αττική 2014 -2020» με κωδικό ΟΠΣ 5076489 

μέσω του ΠΔΕ με κωδικό ενάριθμου: 2021ΕΠ08510012 με Φορέα Χρηματοδότησης την 

Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις ΟΧΕ/ ΒΑΑ που εντάσσονται χωρικά 

στην αρμοδιότητά της, μέσω του Ε.Π. «Αττική 2014 -2020» με Κ.Α. 64.7322.0002 του 

προϋπολογισμού του Δήμου. 

ii. με το ποσό των 306.408,90 € από ΣΑΤΑ Δήμου Ιλίου μέσω του Κ.Α. 30.7322.0015 του 

προϋπολογισμού του Δήμου. 

(7) Το υπ’ αρίθμ. 75298/14-10-2021 πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με 

Α.Δ.Α.Μ. 21REQ009368665 2021-10-14 

(8)  Την με αριθμ. πρωτ.  75985/18-10-2021 (ΑΔΑ:ΨΥΗΡΩΕΒ-7Κ1) (ΑΔΑΜ: 21REQ009384870) υπ’ 

αρίθμ. 626/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

(9) Την υπ’ αρίθμ. 400/02-11-2021 (ΑΔΑ:ΨΩΤΙΩΕΒ-ΠΩΒ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης 

των όρων διακήρυξης. 
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(10) Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5493/05-11-2021 διατύπωση θετικής γνώμης του ΑΣΔΑ/Διεύθυνση 

Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης,  για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία 

σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 35 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» ΑΑ 1 της Πράξης «Ανάπλαση πλατείας 

Ηρώων Πολυτεχνείου στο Ο.Τ.35 του Δήμου Ιλίου» με κωδικό ΟΠΣ «5076489», συνολικού 

προϋπολογισμού «546.408,90 €». 

(11) Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 81470/05-11-2021 Διακήρυξη (Αρ. ΑΔΑΜ: 21PROC009492272), την υπ΄ 

αριθμ. πρωτ. 81470/05-11-2021 Προκήρυξη (Αρ. ΑΔΑΜ: 21PROC009491882) και την υπ΄ αριθμ. 

πρωτ. 81470/05-11-2021 Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ: 69Ν1ΩΕΒ-ΜΚ3) ανοικτού διαγωνισμού 

του έργου,  

(12) Η δημοπρασία του έργου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 08/11/2021 και 

δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες «Αιγάλεω η Πόλη μας» και «Πρώτη Περιστερίου» στις 

10/11/2021 και 11/11/2021 αντίστοιχα,  

(13) Την απόφαση με αριθμό 410/11-11-2021 της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΘΩΤΩΕΒ-65Ξ) με 

την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού,  

(14) Το με αριθμό πρωτ. 81740/08-11-2021 έγγραφο του Δήμου Ιλίου προς την ΠΕΔΜΕΔΕ περί 

ορισμού εκπροσώπου εργοληπτικών οργανώσεων το οποίο εστάλη αυθημερόν. 

(15) Την με αρ. πρωτ. 84129/17-11-2021 έγγραφο προς την Επιτροπής Διαγωνισμού και ηλεκτρονική 

αποσφράγιση του διαγωνισμού στις 02/12/2021,  

(16) Τον διαγωνισμό του έργου που αποσφραγίστηκε στις 02/12/2021,  

(17) Το Πρακτικό Ι: «Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών» της Επιτροπής 

Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο στον διαγωνισμό συμμετείχαν εμπρόθεσμα δέκα (10) 

οικονομικοί φορείς.   

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4.1γii) της διακήρυξης, έλεγξε εάν 

προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του άρθρου 15 

της διακήρυξης και τυχόν παραλείψεις στην υποβολή της απαιτούμενης εγγύησης ηλεκτρονικής 

έκδοσης στους ηλεκτρονικούς (υπό)-φακέλους και διαπίστωσε ότι όλες οι εγγυητικές επιστολές 

συμμετοχής που υπεβλήθησαν στον διαγωνισμό, πληρούσαν τις απαιτήσεις του άρθρου 15 της 

διακήρυξης. 

Έπειτα, προέβη κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής 

των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής σχέσης μεταξύ τους και διαπίστωσε ότι όλες 

οι οικονομικές προσφορές ήταν ορθά συμπληρωμένες και ομαλές. Κατόπιν, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4.1στ. της διακήρυξης, αρχίζοντας από τον 1ο μειοδότη και 

ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής 

του άρθρου 24.2 της διακήρυξης και συγκεκριμένα έλεγξε: 

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

β) την εγκυρότητα της εγγύησης συμμετοχής του άρθρου 15 της διακήρυξης  

και διαπίστωσε ότι, είναι ορθά συμπληρωμένα και ότι οι υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές ήταν 

έγκυρες.  

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων η Επιτροπή έκρινε όλες τις προσφορές παραδεκτές, 

αποτυπώνοντάς τις κατά σειρά μειοδοσίας, στον παρακάτω  Πίνακα 4 του Πρακτικού της: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

 

Σειρά 
μειοδοσίας 

Α/Α 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Ή  

ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ 

ΜΕΣΗ 
ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ(χωρίς 

Φ.Π.Α.) (€) 

1 235081 VASARTIS SA 34,14% 290.374,81 

2 235331 
ΟΧΑΝΕΣ ΑΪΔΙΝΙΑΝ του 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
33,36% 293.817,60 

3 235123 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ 
ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

28,14% 316.783,95 

4 235172 
ΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝ. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 
27,83% 318.136,29 

5 235129 
BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ 

27,26% 320.654,55 

6 235230 ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ 23,81% 335.859,62 

7 234882 ΠΑ.ΜΕ. ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. 21,74% 344.971,91 

8 235353 ΑΜΕΡΓΟΝ Ι.Κ.Ε. 21,40% 346.441,53 

9 233596 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ε.Ε. 
18,67% 358.492,97 

10 235352 
ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

με δ.τ. Green Construction 
14,43% 377.154,97 

  

  Λαμβάνοντας υπόψη τον ως άνω πίνακα η Επιτροπή του Διαγωνισμού ανέδειξε: 

•      1ο προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «VASARTIS SA» με Α/Α 

προσφοράς 235081, ο οποίος πρόσφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής ως εξής: 
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• 2ο προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΟΧΑΝΕΣ ΑΪΔΙΝΙΑΝ του 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» με Α/Α κατάθεσης 235331 

• 3ο προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Α/Α κατάθεσης 235123. 

 

(18) Τους φακέλους των προσφορών (δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών) των 

Οικονομικών Φορέων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό του έργου του θέματος 

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε : 

1. Την έγκριση ή μη του ως άνω Πρακτικού Ι.  

2. Την ανάδειξη ως πρώτου μειοδότη / προσωρινού αναδόχου της δημόσιας σύμβασης του έργου 

«Ανάπλαση πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου στο Ο.Τ. 35 του Δήμου Ιλίου», του 

οικονομικού φορέα με την επωνυμία «VASARTIS SA» με Α/Α προσφοράς 235081, 1ο σε σειρά 
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μειοδοσίας, ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής, με μέση έκπτωση 34,14 % ως εξής : 

 

 

 

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.. 

Κατά της απόφασης έγκρισης ή μη του Πρακτικού Ι του Διαγωνισμού χωρεί προσφυγή εντός 

προθεσμίας: 

(α)   δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β)  δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ)   δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 

βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση 

προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 

δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
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προσβαλλόμενης παράλειψης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 της διακήρυξης  και τα άρθρα 360 έως 

367 του Ν. 4412/2016. » 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

          Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

           Αποφασίζει  Ομόφωνα 

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

αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «Ανάπλαση πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου στο 

Ο.Τ. 35 του Δήμου Ιλίου», που έχει ως κατωτέρω: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
   
   
   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» 

για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου : 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 35 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ», 

προϋπολογισμού 440.652,34 € (πλέον Φ.Π.Α. 24,00%) 

 

Στο Ίλιον την 02/12/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30π.μ., στον τρίτο όροφο του Δημαρχείου Ιλίου, 

συνεδρίασε η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.), που ορίσθηκε με την υπ’ αρ. 410/11-11-2021 (ΑΔΑ: 

ΩΘΩΤΩΕΒ-65Ξ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιλίου προκειμένου να προβεί στην 

ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο 

διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Ανάπλαση της πλατείας Ηρώων 

Πολυτεχνείου στο Ο.Τ. 35 του Δήμου Ιλίου» της υπ. αριθ. 81470/5-11-2021 διακήρυξης, η οποία 

είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (Α/Α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 

184009, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC009492272 2021-11-08 

  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνεδρίασε με      

 ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Ιωάννα Μητρογιάννη - Πρόεδρος, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 

2. Χαρίκλεια Ζήση – Μέλος, ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 

3. Μαρία Μαγγίνα – Μέλος, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 
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Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 81470/2021 διακήρυξη της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, για την «Ανάπλαση της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου στο Ο.Τ. 35 του 

Δήμου Ιλίου» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής : 

 

Ο εν λόγω διαγωνισμός διεξήχθη μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ  και της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gr και είχε λάβει ως αύξοντα 

αριθμό (Α/Α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 184009. 

 Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών από τους οικονομικούς φορείς είχε ορισθεί 

σύμφωνα με την ανωτέρω διακήρυξη, η 26/11/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 και η 

ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 02/12/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 

11:30.  

Μετά τη λήξη της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ο χειριστής της Αναθέτουσας 

Αρχής διαβίβασε ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, τον φάκελο του διαγωνισμού στην Πρόεδρο της 

Επιτροπής. 

Η επιτροπή Διαγωνισμού έλαβε υπόψη της: 

▪ Τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως ίσχυαν κατά την ημερομηνία ανάρτησης της περίληψης 

διακήρυξης στο πρόγραμμα «Διαύγεια», και 

▪ Τη Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας με αριθμ. πρωτ. 81470/5-11-2021, όπως δημοσιεύτηκε στο 

ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC009492272 και την με αριθμ. πρωτ. 81470/5-11-2021 περίληψη 

όπως δημοσιεύθηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια» με ΑΔΑ: 69Ν1ΩΕΒ-ΜΚ3.   

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού με τη συμμετοχή ενός μέλους, όπως προβλέπεται από τη 

διαδικασία του ΕΣΗΔΗΣ συνδέθηκαν στο σύστημα, έκαναν είσοδο στο περιβάλλον αποσφράγισης και 

αποσφράγισαν σε ένα στάδιο τους φακέλους προσφοράς των συμμετεχόντων δηλαδή τον 

(υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και τον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά», χωρίς να 

παρέχει στους προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής ή στις 

υποβληθείσες οικονομικές προσφορές. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάρτησε στο «portal» του συστήματος στο χώρο 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» τον «Κατάλογο συμμετεχόντων» (Πίνακας: 1), όπως αυτός 

παράχθηκε ηλεκτρονικά από το σύστημα, ώστε να είναι προσβάσιμος τόσο από την Αναθέτουσα 

Αρχή όσο και από τους οικονομικούς φορείς, ενώ ταυτόχρονα ενημέρωσε τους συμμετέχοντες μέσω 

της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος στέλνοντας τους ενημερωτικό μήνυμα και τον 

ακόλουθο πίνακα 1: 

 

 

 

 

 

 

http://www.promitheus.gr/
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4.1γii) της διακήρυξης, έλεγξε εάν 

προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του άρθρου 15 της 

διακήρυξης και τυχόν παραλείψεις στην υποβολή της απαιτούμενης εγγύησης ηλεκτρονικής έκδοσης 

στους ηλεκτρονικούς (υπό)-φακέλους. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι όλες οι εγγυητικές επιστολές 

συμμετοχής που υπεβλήθησαν στον διαγωνισμό είχαν εκδοθεί ηλεκτρονικά από το Ταμείο Μηχανικών 

Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και πληρούσαν τις απαιτήσεις του άρθρου 15. 

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάρτησε στο «portal» του συστήματος 

στο χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» τον «Κατάλογο συμμετεχόντων κατά σειρά 

μειοδοσίας» (Πίνακας: 2), όπως αυτός παράχθηκε ηλεκτρονικά από το σύστημα, ώστε να είναι 

προσβάσιμος τόσο από την Αναθέτουσα Αρχή όσο και από τους οικονομικούς φορείς, ενώ 

ταυτόχρονα ενημέρωσε τους συμμετέχοντες μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

συστήματος στέλνοντας τους ενημερωτικό μήνυμα και τον ακόλουθο πίνακα 2: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 

 

 

Έπειτα, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη κατά σειρά μειοδοσίας σε έλεγχο, της ολόγραφης και 

αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής σχέσης μεταξύ τους 

μέσω του συστήματος.  Διαπιστώθηκε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές ήταν ορθά συμπληρωμένες 

και ομαλές. 

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4.1στ. της διακήρυξης, αρχίζοντας από 

τον 1ο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών 

συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης και συγκεκριμένα έλεγξε: 

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

β) την εγκυρότητα της εγγύησης συμμετοχής του άρθρου 15 της διακήρυξης 

 

και διαπίστωσε ότι είναι ορθά συμπληρωμένα. 
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Επειδή όλες οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής που υπεβλήθησαν στον διαγωνισμό είχαν εκδοθεί 

από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), ο έλεγχός τους έγινε μέσω 

της ηλεκτρονικής υπηρεσίας  (https://validate.tmede.gr/#/ και διαπιστώθηκε ότι οι υποβληθείσες 

εγγυητικές επιστολές ήταν έγκυρες. Κατόπιν αυτού η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε τον παρακάτω 

Πίνακα 3.   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα 
Βεβαίωση εγκυρότητας 

ΤΜΕΔΕ 

1 VASARTIS SA V/119246/03-12-2021 

2 ΟΧΑΝΕΣ ΑΪΔΙΝΙΑΝ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ V/ 119247/03-12-2021 

3 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

V/119248/03-12-2021 

4 
ΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ε.Ε. 
V/119249/03-12-2021 

5 
BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ 

V/119250/03-12-2021 

6 ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ V/119251/03-12-2021 

7 ΠΑ.ΜΕ. ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. V/119252/03-12-2021 

8 ΑΜΕΡΓΟΝ Ι.Κ.Ε. V/119254/03-12-2021 

9 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. V/119255/03-12-2021 

10 
ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. 

Green Construction 
V/119256/03-12-2021 

 

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων η Επιτροπή αποφάσισε ότι όλες οι προσφορές κρίνονται 

παραδεκτές, και κατά σειρά μειοδοσίας, φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω  Πίνακα 4: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  4 

Σειρά 
μειοδοσίας 

Α/Α 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Ή  

ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

ΜΕΣΗ 
ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ(χωρίς 

Φ.Π.Α.) (€) 

1 235081 VASARTIS SA 34,14% 290.374,81 

2 235331 ΟΧΑΝΕΣ ΑΪΔΙΝΙΑΝ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 33,36% 293.817,60 

https://validate.tmede.gr/#/
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3 235123 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

28,14% 316.783,95 

4 235172 
ΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Ε. 
27,83% 318.136,29 

5 235129 
BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ 

27,26% 320.654,55 

6 235230 ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ 23,81% 335.859,62 

7 234882 ΠΑ.ΜΕ. ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. 21,74% 344.971,91 

8 235353 ΑΜΕΡΓΟΝ Ι.Κ.Ε. 21,40% 346.441,53 

9 233596 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 18,67% 358.492,97 

10 235352 
ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. 

Green Construction 
14,43% 377.154,97 

 

 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω : 

• 1ος προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «VASARTIS 

SA» με Α/Α προσφοράς 235081, ο οποίος πρόσφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ως εξής:  

 

ΑΔΑ: Ω214ΩΕΒ-0ΨΩ



 

• 2ος προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΟΧΑΝΕΣ 

ΑΪΔΙΝΙΑΝ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» με Α/Α κατάθεσης 235331 

• 3ος προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία 

«ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Α/Α κατάθεσης 235123. 

Το παρόν Πρακτικό, ψηφιακά υπογεγραμμένο, θα διαβιβασθεί ηλεκτρονικά ως «Sourcing – 

Εσωτερικό στοιχείο» μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος στην Αναθέτουσα 

Αρχή, προκειμένου να εγκριθεί.                                                      

                                                          Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

          Η Πρόεδρος                                                      Τα Μέλη 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΑ ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ 

 

 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ 

 

 

 

 

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΖΗΣΗ  
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2. Την ανάδειξη ως πρώτου μειοδότη / προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα με την 

επωνυμία «VASARTIS SA» με Α/Α προσφοράς 235081, 1ο σε σειρά μειοδοσίας, ο οποίος 

προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με 

μέση έκπτωση 34,14 % ως εξής : 

 

 

Κατά της απόφασης έγκρισης ή μη του Πρακτικού Ι του Διαγωνισμού χωρεί προσφυγή εντός 

προθεσμίας: 

(α)   δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β)  δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ)   δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 

βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση 

προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 

δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

  

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
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προσβαλλόμενης παράλειψης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 της διακήρυξης  και τα άρθρα 360 έως 

367 του Ν. 4412/2016. 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                         Αλεβίζου Α., Τσιμόγιαννης Α.,                               

Μαρκόπουλος Φ.,  Βέργος Ι., 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                      Φεγγερός Β., Μυγδάλη Σ., Γαλούνης Δ.      
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