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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    58η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 
ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                       την 08.12.2022

        
 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 8η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09:30 π.μ. ύστερα από την υπ. αριθμ. 89413/02.12.2022 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 02.12.2022 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 78 του 
Ν. 4954/2022.
Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                     Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ      Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.
2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ            Μέλος της Ο.Ε.
3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.                            «     « 
4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.      «      «
5. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                                       «      «
6. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.         Αν. Μέλος της Ο.Ε

ΑΠΟΝΤΕΣ   
1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                                      Μέλος της Ο.Ε.
2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                          «      «
3. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.         «      «

                                                                ΑΠΟΦΑΣΗ –439–
               Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 
7ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού ΙΙ: 
«Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» της δημόσιας σύμβασης του έργου «Επισκευή 
μονώσεων σε σχολικά συγκροτήματα». 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 865171/01.12.2022 σχετικό έγγραφο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι:
« Σας διαβιβάζουμε:  

1) Τον φάκελο διαγωνισμού του έργου «Επισκευή μονώσεων σε σχολικά συγκροτήματα», με όλα τα 
σχετικά στοιχεία και έγγραφα που περιλαμβάνονται σε αυτόν.

2) Το Πρακτικό ΙΙ «Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» του παραπάνω έργου.
  

3) Τον φάκελο δικαιολογητικών του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 
&   ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ»
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Σάς 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. 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

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

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

(6) 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).

(7) Της με αρ. 166278/30.06.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2813/Β΄/30.06.2021) 
«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, 
μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα».

(8) Της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,

(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.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).

(11) 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».

(12) 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)

(13) Του Π.Δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145)
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(14) 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 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.

(15) 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 της λοιπής νομοθεσίας εκτέλεσης έργων. 

(16) Της λοιπής νομοθεσίας εκτέλεσης έργων. 

Β) Τα κάτωθι στοιχεία και έγγραφα που περιλαμβάνονται στον φάκελο διαγωνισμού του έργου: 
«Επισκευή μονώσεων σε σχολικά συγκροτήματα» 

(1) Την υπ’ αρίθμ. ΟΙΚ 03/2022 μελέτη του έργου: «Επισκευή μονώσεων σε σχολικά 
συγκροτήματα», που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, προϋπολογισμού 
800.000,00  € για δαπάνη εργασιών, για Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, για απρόβλεπτα, για δαπάνη 
αναθεώρησης και για δαπάνη Φ.Π.Α 24%. Με το προτεινόμενο έργο κατά κύριο λόγο 
προβλέπεται να γίνουν οικοδομικές  εργασίες απαραίτητες για την αποκατάσταση των φθορών 
των μονώσεων των ταρατσών των σχολείων του Δήμου Ιλίου που δημιουργήθηκαν µε την 
πάροδο του χρόνου..

(2) Την υπ’ αρίθμ. 126/19-11-2021 (ΑΔΑ:ΨΒΓΨΩΕΒ-9ΙΩ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Ιλίου με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2022 του Δήμου Ιλίου, καθώς και 
την υπ’ αρίθμ. 023/23-02-2022 (ΑΔΑ:ΡΟΥΑΩΕΒ-ΚΔ4) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης 
2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.

(3) Την υπ’ αρίθμ. 005/27-01-2022 (ΑΔΑ:ΨΙΦΓΩΕΒ-6ΙΟ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Ιλίου με την οποία εγκρίθηκε η 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Ιλίου 

(4) Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. 

(5) Τη χρηματοδότηση του έργου μέσω του Κ.Α.  30.7331.0042 του προϋπολογισμού του Δήμου 
από ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δήμου Ιλίου σύμφωνα με την 094/22-03-2022 (ΑΔΑ:Ψ5Λ1ΩΕΒ-
Ε0Π) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιλίου 

(6) Το υπ’ αρίθμ. 34786/12-05-2022 πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με 
Α.Δ.Α.Μ. 22REQ010546541 2022-05-13

(7)  Την με αριθμ. πρωτ.  35571/16-05-2022 (ΑΔΑ:6ΡΞ2ΩΕΒ-ΔΑΥ) (ΑΔΑΜ: 22REQ010560669) 
υπ’αρίθμ. 523/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίνεται η δέσμευση και η 
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διάθεση πίστωσης ύψους 300.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.30.7331.0042 από τον προϋπολογισμό 
έτους 2022 του Δήμου και, πρόβλεψη 500.000,00 € για το έτος 2023 στον ίδιο Κ.Α..

(8) Την υπ’ αρίθμ. 177/20-05-2022 (ΑΔΑ:9ΨΤ4ΩΕΒ-812) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης 
των όρων διακήρυξης.

(9) Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 37349/23-05-2022 Διακήρυξη (Αρ. ΑΔΑΜ: 22PROC010605400), την υπ΄ 
αριθμ. πρωτ. 37349/23-05-2022 Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ: Ψ4Κ5ΩΕΒ-1ΘΩ) ανοικτού 
διαγωνισμού του έργου, 

(10) Η δημοπρασία του έργου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 24/05/2022 και 
δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες «Αιγάλεω η Πόλη μας» και «Πρώτη Περιστερίου» στις 
25/05/2022 και 26/05/2022 αντίστοιχα, 

(11) Την απόφαση με αριθμό 178/20-05-2022 της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 90ΒΨΩΕΒ-8ΣΖ) με 
την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού, 

(12) Το με αριθμό πρωτ. 37744/24-05-2022 έγγραφο του Δήμου Ιλίου προς την ΠΕΔΜΕΔΕ περί 
ορισμού εκπροσώπου εργοληπτικών οργανώσεων το οποίο εστάλη αυθημερόν.

(13) Την με αρ. πρωτ. 38102/25-05-2022 έγγραφο προς την Επιτροπής Διαγωνισμού για ηλεκτρονική 
αποσφράγιση του διαγωνισμού στις 17/06/2022.

(14) Το από 03/06/2022 αίτημα για παροχή διευκρινήσεων και την με αρ.πρωτοκ. 41932/06-06-2022 
διευκρίνηση της υπηρεσίας η οποία στις 06/06/2022 εστάλη μέσω της «Επικοινωνίας» στον 
αιτούντα και αναρτήθηκε στα συνημμένα του διαγωνισμού.

(15) Τον διαγωνισμό του έργου που αποσφραγίστηκε στις 17/06/2022, 

(16) Τους φακέλους των προσφορών (δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών) των 
Οικονομικών Φορέων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό του έργου του θέματος.

(17) Την 62631/23-08-2022 Πρόσκληση προς τους Οικονομικούς Φορείς «Ιωάννης Κοντός», «Σάββας 
Καπελλάκος» και «ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.»  για αιτιολόγηση εντός 20 ημερών της ασυνήθιστα 
χαμηλής προσφοράς τους.

(18) Την παροχή εξηγήσεων σχετικά με την προσφορά τους, που απέστειλαν οι ως άνω οικονομικοί 
φορείς.

(19) Το Πρακτικό Ι: «Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών» της Επιτροπής 
Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο στον διαγωνισμό συμμετείχαν εμπρόθεσμα είκοσι (20) 
οικονομικοί φορείς.

(20) Την υπ’ αρίθμ. 379/25-10-2022 (ΑΔΑ:Ψ0Β4ΩΕΒ-ΡΒΕ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης 
του Πρακτικού Ι «Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών» του εν θέματι έργου 
και ανάδειξης ως πρώτου μειοδότη / προσωρινού αναδόχου οικονομικό φορέα με την επωνυμία 
«ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ» με Α/Α κατάθεσης 255330 και μέση έκπτωση 
45,24% όπως αποτυπώνεται παρακάτω:
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(21) Στις 27/10/2022 εστάλη μήνυμα σε όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς με 
συνημμένη την παραπάνω Απόφαση μέσω της «Επικοινωνίας». 

(24) Αμέσως μετά την κοινοποίηση της Απόφασης ο χειριστής έδωσε στους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των λοιπών συμμετεχόντων μέσω της 
ενέργειας: «Δημοσίευση προσφορών και ενημέρωση οικονομικών φορέων – 
Δικαιολογητικά/οικονομική». Κατά της υπ’ αρίθμ. 379/25-10-2022 (ΑΔΑ:Ψ0Β4ΩΕΒ-ΡΒΕ) 
Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ιλίου δεν υπεβλήθησαν προσφυγές. 

(25) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 82198/08-11-2022 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών, η οποία εστάλη 
στις 09/11/2022 από το χειριστή μέσω της «Επικοινωνίας» στον προσωρινό ανάδοχο για την 
υποβολή των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και των αποδεικτικών εγγράφων 
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νομιμοποίησης, εντός της προθεσμίας που έχει ορισθεί στο άρθρο 4.2(α) της διακήρυξης του 
έργου. 

(26) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης που 
υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή εντός σφραγισμένου φακέλου σύμφωνα με το 
Πρακτικό ΙΙ.

(27) Το από 28/11/2022 Πρακτικό ΙΙ σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπής Διαγωνισμού αφού ήλεγξε 
των υποβληθέντα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου - οικονομικού φορέα με την 
επωνυμία «ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ», διαπιστώνει ότι:

i Τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι 
αληθή, 

ii Υπεβλήθησαν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των δικαιολογητικών. 

iii  Από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της οικείας 
διακήρυξης. 

Παρακαλούμε, όπως αποφασίσετε:

1. Την έγκριση ή μη του Πρακτικού ΙΙ: «Ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» της 
δημόσιας σύμβασης του έργου: «Επισκευή μονώσεων σε σχολικά συγκροτήματα», 

2. Την κατακύρωση ή μη της σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ», Διεύθυνση: Αγίας Λαύρας 86, ΤΚ.11141 Αθήνα, ΑΦΜ:998171829, 
τηλ.2102116300 με Προσφορά με Α/Α κατάθεσης 255330 και μέση έκπτωση 45,24%.

3. Την εξουσιοδότηση του δημάρχου για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού

Κατά της απόφασης έγκρισης ή μη του 2ου Πρακτικού του Διαγωνισμού χωρεί προσφυγή εντός 
προθεσμίας:

(α) δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης αν χρησιμοποιηθούν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως 

γ)  δέκα (10) ημερών από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα 

σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 της διακήρυξης  και τα άρθρα 360 έως 367 του Ν. 4412/2016.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης
           Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,
            Αποφασίζει   Ομόφωνα
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Α) Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ: «Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» της δημόσιας σύμβασης 
του έργου «Επισκευή μονώσεων σε σχολικά συγκροτήματα» που έχει ως κατωτέρω:

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο   ΙI 
«ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ»

σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4.2 της διακήρυξης του έργου: 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ»,

προϋπολογισμού 645.161,29 € (πλέον Φ.Π.Α. 24,00%)

Στο Ίλιον την 28/11/2022, ημέρα Δευτέρα, στον τρίτο όροφο του Δημαρχείου Ιλίου, συνεδρίασε 
η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.), που ορίσθηκε με την υπ’ αρ. 178/20-05-2022 (ΑΔΑ: 90ΒΨΩΕΒ-8ΣΖ) 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιλίου προκειμένου να προβεί στον  έλεγχο 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για την «Επισκευή μονώσεων σε σχολικά συγκροτήματα» 
της υπ. αριθ. 37349/23-05-2022 διακήρυξης, η οποία είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (Α/Α) 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 189222, δημοσιεύθηκε νομίμως και 
αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 
22PROC010605400 2022-05-23
Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνεδρίασε με: 
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. Ιωάννα Μητρογιάννη - Πρόεδρος, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
2. Δήμητρα Κοντεκάκη – Μέλος, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
3. Μαρία Μαγγίνα – Μέλος, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως ίσχυαν κατά την ημερομηνία ανάρτησης της περίληψης 
διακήρυξης στο πρόγραμμα «Διαύγεια».
2. Την υπ. αριθ. 37349/23-05-2022 διακήρυξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την «Επισκευή 
μονώσεων σε σχολικά συγκροτήματα» 
3. Την υπ’ αριθμ. 379/25-10-2022 (ΑΔΑ: Ψ0Β4ΩΕΒ-ΡΒΕ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Ιλίου με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι «Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση 
προσφορών» του εν θέματι έργου που ανέδειξε προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την 
επωνυμία με την επωνυμία «ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ» με Α/Α προσφοράς 
255330, ο οποίος πρόσφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής με μέση έκπτωση 45,24%.
4. Την κοινοποίηση από την αναθέτουσα αρχή,  της απόφασης έγκρισης του Πρακτικού Ι (379/25-10-
2022 ΑΟΕ) σε όλους τους προσφέροντες και την παροχή πρόσβασης στα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
συμμετοχής και στις οικονομικές προσφορές των λοιπών προσφερόντων.  
5. Την μη υποβολή προσφυγών κατά της υπ’ αριθμ. 379/25-10-2022 Απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Ιλίου.
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 82198/08-11-2022 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών, η οποία εστάλη 
από την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στον προσωρινό ανάδοχο 
για την υποβολή των προβλεπόμενων, στο άρθρο 23 της υπ΄αριθμ. πρωτ. 37349/23-05-2022 
διακήρυξης αποδεικτικών μέσων (δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) και αποδεικτικών εγγράφων 
νομιμοποίησης εντός της προθεσμίας που έχει ορισθεί στις παραγράφους 4.2.α) και 4.2.β) της 
διακήρυξης του έργου.
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7. Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης που 
υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην Αναθέτουσα Αρχή και 
εμπρόθεσμα στις 15-11-2022 σε μορφή αρχείων Protable Document Format (PDF) και εντύπως στις 
16/11/2022 με αριθμό πρωτοκόλλου 84242/16-11-2022.

προχώρησε στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και αποδεικτικών εγγράφων 
νομιμοποίησης.  

Τα δικαιολογητικά και έγγραφα που υποβλήθηκαν και ελέγχθηκαν ήταν τα εξής:  
Ισχύς

1 Α
/Α

1.1 Ά
ρ
θ
ρ
ο

Απαίτηση
Υποβληθέν 

δικαιολογητικό

Αρ. πρωτ.  
&

Ημ/νια 
έκδοσης 

έως Ημ/νια 
λήξης

Κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών

2 (
1)

2.1 (
2
)

(3) (4) (5) 3 (6)

ΑΡΘΡΟ 22: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

22.Α. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

1. 22.Α.1 & 
23.3.(α)

Απόσπασμα ποινικού 
μητρώου

α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΡΟΥΣΚΟΣ  

β. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΡΟΥΣΚΟΣ

γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ

δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ

ε. ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ

481928
29/09/2022

481876
29/09/2022

25915
28/09/2022

25921
28/09/2022

25929
28/09/2022

ΝΑΙ

β1) Πιστοποιητικό 
φορολογικής ενημερότητας 
που εκδίδεται από την 
Α.Α.Δ.Ε. για τον οικονομικό 
φορέα και για τις 
κοινοπραξίες στις οποίες 
συμμετέχει για τα δημόσια 
έργα που είναι σε εξέλιξη.

Πιστοποιητικό 
φορολογικής 
ενημερότητας 

οικονομικού φορέα 
«ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ 

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ»

75616466
14/11/2022

έως
14/01/2023

ΝΑΙ

2. 22.Α.2 & 
23.3.(β)

β2) Πιστοποιητικό 
ασφαλιστικής ενημερότητα 
(κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης) που εκδίδεται 
από τον eΕΦΚΑ. Η 

α) eΕΦΚΑ του 
οικονομικού φορέα 
«ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ 

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ» 

3198301
14/11/2022

έως
12/05/2023

ΝΑΙ
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Ισχύς

1 Α
/Α

1.1 Ά
ρ
θ
ρ
ο

Απαίτηση
Υποβληθέν 

δικαιολογητικό

Αρ. πρωτ.  
&

Ημ/νια 
έκδοσης 

έως Ημ/νια 
λήξης

Κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών

2 (
1)

2.1 (
2
)

(3) (4) (5) 3 (6)

β) Ασφαλιστική 
ενημερότητα έργου 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

2020»

3094709
03/11/2022

έως
02/05/2023

ΝΑΙ

β) Ασφαλιστική 
ενημερότητα έργου 
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΔΗ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. 
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

3198604
14/11/2022

έως
13/05/2023

ΝΑΙ

γ) Ασφαλιστική 
ενημερότητα έργου 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΖΩΩΝ 
ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ» 

3198429
14/11/2022

έως
13/05/2023

ΝΑΙ

ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3206660

15/11/2022
έως

12/05/2022

ΝΑΙ

ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ασφαλιστική ενημερότητα 
καλύπτει τις ασφαλιστικές 
υποχρεώσεις του 
προσφέροντος οικονομικού 
φορέα α) ως φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο για το 
προσωπικό τους με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας, β) 
για έργα που εκτελεί μόνος 
του ή σε κοινοπραξία καθώς 
και γ) για τα στελέχη-
μηχανικούς του που 
στελεχώνουν το πτυχίο της 
εργοληπτικής επιχείρησης 
και που έχουν υποχρέωση 
ασφάλισης στον eΕΦΚΑ 
(τομέας πρώην ΕΤΑΑ-
ΤΣΜΕΔΕ).

γ) eΕΦΚΑ για τα 
στελέχη – μηχανικούς 
που στελεχώνουν το 
Πτυχίο της ατομικής 

εργοληπτικής 
επιχείρησης

3205289
15/11/2022

έως
12/05/2023

ΝΑΙ

β3) Υπεύθυνη δήλωση ότι 
δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική 
ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών του όσον 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 15/11/2022 ΝΑΙ
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Ισχύς

1 Α
/Α

1.1 Ά
ρ
θ
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ο

Απαίτηση
Υποβληθέν 

δικαιολογητικό
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&

Ημ/νια 
έκδοσης 
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λήξης

Κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών

2 (
1)

2.1 (
2
)

(3) (4) (5) 3 (6)

αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών

γ1) Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής 
φερεγγυότητας με το οποίο 
βεβαιώνεται ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό, αναγκαστική 
διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης καθώς και ότι 
το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί 
υπό εκκαθάριση με δικαστική 
απόφαση, εκδιδόμενο από το 
αρμόδιο Πρωτοδικείο που να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την 
υποβολή του 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ 

ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
48047/2022

12-10-2022 ΝΑΙ

γ2) Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η. από το 
οποίο να προκύπτει ότι το νομικό 
πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί 
υπό εκκαθάριση με απόφαση των 
εταίρων

ΓΕΝΙΚΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

Γ.Ε.Μ.Η.

2014615
07/11/2022 ΝΑΙ

3.
22.A.4 
(β) & 
23.3.γ

γ3) Εκτύπωση της καρτέλας 
«Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης» 
από την ηλεκτρονική πλατφόρμα 
της Α.Α.Δ.Ε. όπως αυτά 
εμφανίζονται στο taxisnet

ΚΑΡΤΕΛΑ «ΣΤΟΥΧΕΙΑ 
ΜΗΤΡΩΟΥ – 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» 
my AADE

14/11/2022 ΝΑΙ

4.

22.A.4α,γ
,δ,ε,στ,ζ,
η & 
23.3.ε

Υπεύθυνη Δήλωση του 
προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν 
στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι 
λόγοι αποκλεισμού

ΥΠΕΥΘYNH ΔΗΛΩΣΗ 15-11-2022 ΝΑΙ

ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
19401/50569

06/07/2022 
έως 

12/12/2022
ΝΑΙ

5.
22.A.4θ 
& 
23.3.ε

Πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα 
αρμόδια επιμελητήρια και φορείς 
(ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα 
οποία αποδεικνύεται ότι τα 
πρόσωπα με βεβαίωση ΜΕΚ που 
στελεχώνουν την εργοληπτική 
επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 

ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ

19401/100773

06/07/2022 
έως 

12/12/2022
ΝΑΙ
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6. 22.Α.9 & 
23.3(ζ)

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει 
επιβληθεί σε βάρος η κύρωση του 
οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, και για το 
χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 15/11/2022 ΝΑΙ

22.Β. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

7. 22.Β & 
23.4(α) Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ Δ15/450

Αρ. ΜΕΕΠ 25962

11/04/2017 
έως 

10/01/2020
(Ν. 4821/21, 
ΑΡΘΡΟ 74 
(Α’ 134) – 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΙΣΧΥΟΣ 

ΜΕΕΠ έως 
31-12-2022

ΝΑΙ

22.Γ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

8. 22.Γ & 
23.5(α)

Υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη 
από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση 
έργων (είτε ως μεμονωμένος 
ανάδοχος είτε στο πλαίσιο 
κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και 
αναφορά για το ανεκτέλεστο 
υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό 
ανεκτέλεστο.

Υπεύθυνη δήλωση με 
πίνακα των υπό εκτέλεση 

έργων
15/11/2022 ΝΑΙ

22.Δ.ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

9. 22.Δ & 
23.6(α) 

Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  (τάξη 
1η) 

Δ15/450
Αρ. ΜΕΕΠ 25962

11/04/2017 
έως 

10/01/2020
(Ν. 4821/21, 
ΑΡΘΡΟ 74 
(Α’ 134) – 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΙΣΧΥΟΣ 

ΜΕΕΠ έως 
31-12-2022

ΝΑΙ

Κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - οικονομικού φορέα με 
την επωνυμία  «ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ», διαπιστώθηκε ότι:
i) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), είναι αληθή, 
ii) υποβλήθηκαν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των 
παραπάνω δικαιολογητικών, 
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, αποδεικνύονται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 37349/23-05-
2022 διακήρυξης διακήρυξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, ολοκλήρωσε το παρόν πρακτικό μέσω δια ζώσης συσκέψεων μεταξύ των 
μελών της επιτροπής. 
Το παρόν Πρακτικό, ψηφιακά υπογεγραμμένο, θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά ως «Sourcing – Εσωτερικό 
στοιχείο» μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος στην Αναθέτουσα Αρχή, για 
τη λήψη απόφασης κατακύρωσης.



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6391cdb1eb32ff008d332be5 στις 09/12/22 09:49

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
               

              Η Πρόεδρος                                                         Τα Μέλη  

ΙΩΑΝΝΑ ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΝΤΕΚΑΚΗ 

Β) Κατακυρώνει τη σύμβαση του έργου: «Επισκευή μονώσεων σε σχολικά συγκροτήματα» στον 
οικονομικό φορέα με την επωνυμία ««ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ», Διεύθυνση: Αγίας 
Λαύρας 86, ΤΚ.11141 Αθήνα, ΑΦΜ:998171829, τηλ.2102116300 με Προσφορά με Α/Α κατάθεσης 
255330 και μέση έκπτωση 45,24%,  όπως αποτυπώνεται παρακάτω:

Γ) Εξουσιοδοτεί τον δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού

Κατά της απόφασης έγκρισης ή μη του 2ου Πρακτικού του Διαγωνισμού χωρεί προσφυγή εντός 
προθεσμίας:
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(α) δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης αν χρησιμοποιηθούν άλλα 
μέσα επικοινωνίας, άλλως 

γ)  δέκα (10) ημερών από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα 

σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 της διακήρυξης  και τα άρθρα 360 έως 367 του Ν. 4412/2016.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης

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.,  
                         Μυγδάλη Σ., Γαλούνης Δ.

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ            
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