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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                             62η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                                  την 29.12.2022 

                          (Αριθμ. πρωτ.: 341/03.01.2023) 

 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 29η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

09:30 π.μ. ύστερα από την υπ. αριθμ. 95130/23.12.2022 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 

23.12.2022 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. 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. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                                         «      « 

4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.          «      « 

                                                                    ΑΠΟΦΑΣΗ –483– 

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

12ο  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 «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ (ΑΠΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΕΩΣ ΑΙΑΚΟΥ».  

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 94919/23.12.2022 σχετικό έγγραφο της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

« Σας διαβιβάζουμε:   

1) Τον φάκελο διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ (ΑΠΟ ΑΓΙΑΣ 

ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΕΩΣ ΑΙΑΚΟΥ)», 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 «Χ.ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΥΙΟΣ ΙΚΕ» 

Σας ενημερώνουμε ότι αφού λάβετε υπόψη : 
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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) 

(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.  
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(16) Της λοιπής νομοθεσίας εκτέλεσης έργων.  

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

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ (ΑΠΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΕΩΣ ΑΙΑΚΟΥ)»  

(1) Την με αριθμό υπ’ αριθμ. ΟΔΟ 01/2022 μελέτη του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδού 

Πρωτεσιλάου (από Αγ. Βαρβάρας έως Αιακού)», που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

με προϋπολογισμό 300.000,00 Ευρώ για δαπάνη εργασιών, για Γ.Ε. και Ο.Ε.  18%, για απρόβλεπτα, 

απολογιστικά, δαπάνη αναθεώρησης και για δαπάνη Φ.Π.Α 24%.  

(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, την 135/19-11-2021 

(Ψ5Φ3ΩΕΒ-8Ι1) ΑΔΣ έγκρισης προϋπολογισμού 2022, την υπ’ αρίθμ. 005/27-01--2022 (ΑΔΑ:ΨΙΦΓΩΕΒ-

6ΙΟ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης 

Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 καθώς και την 023/23-02-2022 (ΑΔΑ:ΡΟΥΑΩΕΒ-ΚΔ4) ΑΔΣ έγκρισης 

2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 και την υπ’ αρίθμ. 015/23-02-2022 

(ΑΔΑ:ΩΣΘ6ΩΕΒ-Δ9Σ) ΑΔΣ έγκρισης 2ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 

2022.  

(3) Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι τρείς (03) ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 

της σύμβασης.  

(4) Τη χρηματοδότηση του έργου μέσω του Κ.Α.  30.7334.0013 του προϋπολογισμού του Δήμου από ΣΑΤΑ 
Δήμου Ιλίου (ΑΟΕ 094/22-03-2022 με ΑΔΑ:Ψ5Λ1ΩΕΒ-Ε0Π) 

(5) Το υπ’ αρίθμ. 19541/16-03-2022 πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με Α.Δ.Α.Μ. 

22REQ010217169. 

(6) Την με αριθμ. πρωτ.  22945/29-03-2022 (ΑΔΑ:9Β66ΩΕΒ-Η2Ψ) (ΑΔΑΜ: 22REQ010291589) υπ’ αρίθμ. 

460/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.  

(7) Την υπ’ αρίθμ. 218/21-06-2022 (ΑΔΑ:Ψ7ΣΡΩΕΒ-ΕΑ3) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης των 

όρων διακήρυξης. 

(8) Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 46528/23-06-2022 Διακήρυξη (Αρ. ΑΔΑΜ: 22PROC010797794), την υπ΄ αριθμ. 

πρωτ. 46528/23-06-2022 Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ: 65ΤΧΩΕΒ-Π6Γ) ανοικτού διαγωνισμού του έργου,  

(9) Η δημοπρασία του έργου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 23/06/2022 και δημοσιεύθηκε στις 

εφημερίδες «Αιγάλεω η Πόλη μας» και «Χτύπος» στις 29/06/2022 και 25/06/2022 αντίστοιχα,  

(10) Την απόφαση με αριθμό 113/04-04-2022 της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΞ8ΑΩΕΒ-ΦΩ6) με την οποία 

συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού,  

(11) Το με αριθμό πρωτ. 46744/23-06-2022 έγγραφο του Δήμου Ιλίου προς την ΠΕΔΜΕΔΕ περί ορισμού 

εκπροσώπου εργοληπτικών οργανώσεων το οποίο εστάλη στις 24/06/2022. 

(12) Την με αρ. πρωτ. 46712/23-06-2022 έγγραφο προς την Επιτροπής Διαγωνισμού για ηλεκτρονική 

αποσφράγιση του διαγωνισμού στις 21/07/2022. 

(13) Τον διαγωνισμό του έργου που αποσφραγίστηκε στις 21/07/2022,  

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

Φορέων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό του έργου του θέματος. 

(15) Την 57274/27-07-2022 Πρόσκληση προς τον Οικονομικό Φορέα «Νικόλαος Α. Βενέρης» για αιτιολόγηση 

εντός 20 ημερών της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς του. 
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(16) Την παροχή εξηγήσεων σχετικά με την προσφορά του, που ο Οικονομικός Φορέας «Νικόλαος Α. 

Βενέρης» υπέβαλε στις 16/08/2022. 

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

σύμφωνα με το οποίο στον διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορά εμπρόθεσμα εννέα (09) οικονομικοί φορείς 

εκ των οποίων οι έξη (06) έγιναν αποδεκτοί. 

(18) Την υπ’ αρίθμ. 356/12-10-2022 (ΑΔΑ:6ΩΗΞΩΕΒ-0ΞΔ) 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 «Χ.ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΥΙΟΣ 

ΙΚΕ» με Α/Α κατάθεσης 258666 και μέση έκπτωση 41,21% όπως αποτυπώνεται παρακάτω 

(19) Στις 17/10/2022 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. 

356/12-10-2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ιλίου δεν υπεβλήθησαν προσφυγές.  

(25) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 79887/01-11-2022 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών, η οποία εστάλη 

αυθημερόν από το χειριστή μέσω της «Επικοινωνίας» στον προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή των 

δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και των αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης, εντός της 

προθεσμίας που έχει ορισθεί στο άρθρο 4.2(α) της διακήρυξης του έργου. Το με αρ.πρωτοκ. 88521/01-

12-2022 έγγραφο για υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών το οποίο εστάλη αυθημερόν στον 

προσωρινό ανάδοχο.  

(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 12/12/2022 συνημμένο Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 

Παρακαλούμε, όπως αποφασίσετε: 

(1) Την έγκριση ή μη του Πρακτικού ΙΙ: «Ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» της δημόσιας 

σύμβασης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ (ΑΠΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

ΕΩΣ ΑΙΑΚΟΥ)» 

(2) Την ανάδειξη ή μη ως πρώτου μειοδότη / προσωρινού αναδόχου της δημόσιας σύμβασης του έργου 

«Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδού Πρωτεσιλάου (από Αγ. Βαρβάρας έως Αιακού)», του οικονομικού 

φορέα με την επωνυμία «ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» με δ.τ. «ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ» με Α/Α 

προσφοράς 258245,  ο οποίος, σύμφωνα με το συνημμένο Πρακτικό ΙΙ, προσέφερε την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με μέση έκπτωση 34,12 % ως εξής : 
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(3) Όσον αφορά την κατάπτωση, υπέρ του κυρίου του έργου, της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του 

Οικονομικού Φορέα «Χ.ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΥΙΟΣ Ι.Κ.Ε.» ύψους 4.838,71 € η απόφαση να ληφθεί αφού 

διαβιβαστεί ο φάκελος του έργου στο αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Ν.4412/16 άρθρο 72 

παρ.1(α), για την παροχή της γνώμης του.  

 

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.   
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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 

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ: «Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» της δημόσιας σύμβασης του 

έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ (ΑΠΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΕΩΣ ΑΙΑΚΟΥ» 

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: 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ (από ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

ΕΩΣ ΑΙΑΚΟΥ)» 

 
Εκτιμώμενης αξίας 241.935,48 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

 

 
Στο Δημοτικό Κατάστημα Ιλίου, σήμερα την 12η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα 

Δευτέρα & ώρα 10:00π.μ., σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης με ΑΔΑΜ 

22PROC010797794 2022-06-23 και την υπ. αριθ. 113/04-04-2022, αρ. πρωτ. 24960/04-

04-2022 (ΑΔΑ: ΨΞ8ΑΩΕΒ- 

ΦΩ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιλίου, τα μέλη της Επιτροπής 

Διαγωνισμού συνήλθαν σε συνεδρίαση. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, 

αφού από το σύνολο των τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3) τακτικά μέλη, 

ήτοιι: 

 
Παρόντες ήταν οι : 

  ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, Πολιτικός Μηχανικός, (Πρόεδρος - Τακτικό μέλος) 

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδομής Τ.Ε., (Τακτικό μέλος) 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., (Αναπληρωματικό μέλος) 

 
Διαπιστωθείσης της απαρτίας, η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα εξής: 

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

διακήρυξης στο πρόγραμμα «Διαύγεια». 

▪ Τη Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας, όπως δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

22PROC010797794 2022-06-23, 
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▪ την υπ’ αριθμ. 356/12-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΩΗΞΩΕΒ-0ΞΔ) 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 « Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΥΙΟΣ Ι.Κ.Ε.» με Α/Α κατάθεσης 258666 και μέση 

έκπτωση 41,21%. 

Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποίησε την απόφαση έγκρισης του 

πρακτικού Ι σε όλους τους προσφέροντες και παρείχε πρόσβαση στα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις οικονομικές προσφορές 

των λοιπών προσφερόντων. 

Κατά της υπ’ αριθμ. 356/12-10-2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ιλίου δεν υπεβλήθησαν προσφυγές. 

▪ την υπ’ αριθμ. πρωτ. 79887/01-11-2022 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. 46528/23-06-2022 

διακήρυξης αποδεικτικών μέσων (δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) και 

τα αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης εντός της προθεσμίας που έχει 

ορισθεί στο άρθρο 4.2(α) διακήρυξης του έργου. 

▪ τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης που 

υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» στην Αναθέτουσα Αρχή και εμπρόθεσμα στις 07-11-2022 και στις 

08- 11-2022 σε μορφή αρχείων Protable Document Format (PDF). 

▪ την υπ΄αριθμ. πρωτ. 82267/09-11-2022 αίτηση του προσωρινού αναδόχου με την οποίες 

υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

σύμφωνα με το άρθρο 4.2 εδάφιο β2’ της διακήρυξης, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο 

φάκελο τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου. 

▪ την υπ΄αριθμ. πρωτ. 88521/01-12-2022 πρόσκληση υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών 

σύμφωνα με την παρ. 4.2.γ) της με αρ. πρωτ. 46528/23-06-2022 διακήρυξης (22PROC010797794 

2022-06-23) και κατά την έννοια του άρθρου 102 του 

Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Συμπλήρωση – αποσαφήνιση 

πληροφοριών και δικαιολογητικών», προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις 

του εν λόγω διαγωνισμού, εντός της προθεσμίας που έχει ορισθεί στο άρθρο 

4.2.γ) διακήρυξης του έργου. 
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▪ τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου που υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην Αναθέτουσα Αρχή και εμπρόθεσμα στη 01-

12-2022 σε μορφή αρχείων Protable Document Format (PDF). 

προχώρησε στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και αποδεικτικών εγγράφων 

νομιμοποίησης. 

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

 
 

 
Α/Α 

 

 
Άρθρο 

 

 
Απαίτηση 

 
 

Υποβληθέν δικαιολογητικό 

Αρ. πρωτ. & 

Ημ/νια 

έκδοσης έως 

Ημ/νια λήξης 

Αποδοχή εγγράφων 

σύμφωνα με το άρθρο 

80, παρ. 12 του 

ν.4412/2016 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ΑΡΘΡΟ 22: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

22.Α. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

 
1. 

22.Α.1 & 

23.3.(α) 

Απόσπασμα ποινικού 

μητρώου 

Απόσπασμα ποινικού 

μητρώου διαχειριστή 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ 

526627 

18/10/2022 

Εκδόθηκε εντός 3 μηνών 

πριν την υποβολή του 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. 

 
 
 
 
 
 
 

22.Α.2 & 

23.3.(β) 

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 Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΥΙΟΣ 

Ι.Κ.Ε. 

74652692 

11/07/2022 

έως 

11/08/2022 

 

75545289 

03/11/2022 

έως 

03/12/2022 

 
Εν ισχύ κατά τον χρόνο 

υποβολής του 

β2) Πιστοποιητικό 

ασφαλιστικής ενημερότητα 

(κύριας και επικουρικής 

ασφάλισης) που εκδίδεται από 

τον eΕΦΚΑ. Η ασφαλιστική 

ενημερότητα καλύπτει τις 

ασφαλιστικές 

α) eΕΦΚΑ 

οικονομικού φορέα Χ. 

ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΥΙΟΣ Ι.Κ.Ε. ως 

νομικό προσώπου για το 

προσωπικό του με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας 

1997977 

11/07/2022 

έως 

10/01/2023 

 
Εν ισχύ κατά τον χρόνο 

υποβολής του 

2974441 

24/10/2022 

έως 

21/04/2023 

 
Εν ισχύ κατά τον χρόνο 

υποβολής του 
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Α/Α 

 

 
Άρθρο 

 

 
Απαίτηση 

 
 

Υποβληθέν δικαιολογητικό 

Αρ. πρωτ. & 

Ημ/νια 

έκδοσης έως 

Ημ/νια λήξης 

Αποδοχή εγγράφων 

σύμφωνα με το άρθρο 

80, παρ. 12 του 

ν.4412/2016 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  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). 

 2974424 

24/10/2022 

έως 

21/04/2023 

 
Εν ισχύ κατά τον χρόνο 

υποβολής του 

 

 
β) Ασφαλιστική ενημερότητα 

έργου 

«ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

2020» 

1281270 

28/04/2022 

έως 

27/10/2022 

 

3087659 

03/11/2022 

έως 

02/05/2023 

 
Εν ισχύ κατά τον χρόνο 

υποβολής του 

 
β) Ασφαλιστική 

ενημερότητα έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. 

ΜΑΓΟΥΛΑΣ 2021» 

1280801 

28/04/2022 

έως 

27/10/2022 

 

3087830 

03/11/2022 

έως 

02/05/2023 

 
Εν ισχύ κατά τον χρόνο 

υποβολής του 

β) Ασφαλιστική ενημερότητα 

έργου 

«ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ» 

1281102 

28/04/2022 

έως 

27/10/2022 

 

3087727 

03/11/2022 

έως 

02/05/2023 

 
Εν ισχύ κατά τον χρόνο 

υποβολής του 

 
 

β) Ασφαλιστική ενημερότητα 

έργου 

«ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

2021» 

1997552 

11/07/2022 

έως 

10/01/2023 

 

3087766 

03/11/2022 

έως 

02/05/2023 

 
Εν ισχύ κατά τον χρόνο 

υποβολής του 

 

β) Ασφαλιστική ενημερότητα 

έργου 

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2021» 

1997618 

11/07/2022 

έως 

10/01/2023 
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Α/Α 

 

 
Άρθρο 

 

 
Απαίτηση 

 
 

Υποβληθέν δικαιολογητικό 

Αρ. πρωτ. & 

Ημ/νια 

έκδοσης έως 

Ημ/νια λήξης 

Αποδοχή εγγράφων 

σύμφωνα με το άρθρο 

80, παρ. 12 του 

ν.4412/2016 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

    3087945 

03/11/2021 

έως 

02/05/2022 

 
Εν ισχύ κατά τον χρόνο 

υποβολής του 

 
 
 

γ) eΕΦΚΑ για τα στελέχη – 

μηχανικούς που 

στελεχώνουν το Πτυχίο της 

εργοληπτικής επιχείρησης και 

που έχουν υποχρέωση 

ασφάλισης στον eΕΦΚΑ 

(τομέας πρώην ΕΤΑΑ- 

ΤΜΕΔΕ) 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ/ 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

2433202 

01/09/2022 

έως 

28/02/2023 

 
Εν ισχύ κατά τον χρόνο 

υποβολής του 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ/ 

Πολιτικός Μηχανικός 

2770235 

03/10/2022 

έως 

31/03/2023 

 
Εν ισχύ κατά τον χρόνο 

υποβολής του 

β3) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 

έχει εκδοθεί δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 

για την αθέτηση των 

υποχρεώσεών του όσον 

αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών 

 
 

 
Υπεύθυνη Δήλωση 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ 

 
 
 

04.11.2022 

 
 

Συντάχθηκε μετά την 

κοινοποίηση της 

πρόσκλησης 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. 

 
 
 
 
 
 

 
22.A.4.β 

& 

23.3.γ 

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 

 
 
 
 
 
 

Πιστοποιητικό δικαστικής 

φερεγγυότητας 

οικονομικού φορέα Χ. 

ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΥΙΟΣ Ι.Κ.Ε. 

 
 
 
 
 
 
 

45631/2022 

06.09.2022 

 
 
 
 
 
 
 

Εκδόθηκε εντός 3μήνου 

πριν την υποβολή του 
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Α/Α 

 

 
Άρθρο 

 

 
Απαίτηση 

 
 

Υποβληθέν δικαιολογητικό 

Αρ. πρωτ. & 

Ημ/νια 

έκδοσης έως 

Ημ/νια λήξης 

Αποδοχή εγγράφων 

σύμφωνα με το άρθρο 

80, παρ. 12 του 

ν.4412/2016 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  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 

 
Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η. 

οικονομικού 

φορέα Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΥΙΟΣ 

Ι.Κ.Ε. 

 

2003584/ 

2959979 

25.10.2022 

 

Εκδόθηκε εντός 30 

εργασίμων ημερών πριν 

την υποβολή του 

γ3) Εκτύπωση της καρτέλας

 «Στοιχεία 

Μητρώου / Επιχείρησης» 

από την ηλεκτρονική 

πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε. 

όπως αυτά εμφανίζονται στο 

taxisnet από την οποία να 

προκύπτει η μη αναστολή 

 της 

επιχειρηματικής 

δραστηριότητάς τους 

 
 

 
Εκτύπωση της καρτέλας 

«Στοιχεία Μητρώου / 

Επιχείρησης» οικονομικού 

φορέα Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΥΙΟΣ 

Ι.Κ.Ε. 

 
 
 
 

 
01.11.2022 

 
 
 
 

Εκδόθηκε εντός 3 μηνών 

πριν την υποβολή του 

 

 
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 

 

Υπεύθυνη Δήλωση 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ 

 

 
04.11.2022 

 
Συντάχθηκε μετά την 

κοινοποίηση της 

πρόσκλησης 

 
 
 
 
 
 
 

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 

 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Β. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ/ 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 
33489/51594 

01.12.2022 

έως 

31/05/2023 

ΔΕΝ είναι σε ισχύ κατά 

την προθεσμία που είχε 

ταχθεί με την υπ. αριθμ. 

πρωτ. 79887/01-11-2022 

πρόσκληση της 

Αναθέτουσας Αρχής 

Πιστοποιητικό Πειθαρχικού 

Ελέγχου ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. 

ΦΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ/ 

Δασολόγος 

Β1378Α 

06.09.2022 

έως 

05/03/2022 

 

Εν ισχύ κατά τον χρόνο 

υποβολής του 

Βεβαίωση Τ.Ε.Ε. 

ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ/ 

Πολιτικός Μηχανικός 

28671/67709 

17.10.2022 

έως 

16/04/2022 

 
Εν ισχύ κατά τον χρόνο 

υποβολής του 

 
 

 
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 

 
 
 

Υπεύθυνη Δήλωση 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ 

 
 

 
04.11.2022 

 

 
Συντάχθηκε μετά την 

κοινοποίηση της 

πρόσκλησης 
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Α/Α 

 

 
Άρθρο 

 

 
Απαίτηση 

 
 

Υποβληθέν δικαιολογητικό 

Αρ. πρωτ. & 

Ημ/νια 

έκδοσης έως 

Ημ/νια λήξης 

Αποδοχή εγγράφων 

σύμφωνα με το άρθρο 

80, παρ. 12 του 

ν.4412/2016 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

22.Β. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

7. 

 
22.Β & 

23.4(α) 

 
Βεβαίωση εγγραφής στο 

ΜΕΕΠ 

 
Δ24/3555 Αρ. 

ΜΕΕΠ 31283 

17.05.2022 

έως 

31.12.2020 

 
Εν ισχύ κατά τον χρόνο 

υποβολής του 

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 κατά την υποβολή 

των δικαιολογητικών 

 
 
 
 
 

04.11.2022 

 
 
 
 

Συντάχθηκε μετά την 

κοινοποίηση της 

πρόσκλησης 

22.Δ.ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

 
 
 

9. 

 
 

 
22.Δ & 

23.6(α) 

 
Βεβαίωση εγγραφής στο 

ΜΕΕΠ κατηγορίας 

Οικοδομικά (τάξης Α2 και 

άνω)  & 

Ηλεκτρομηχανολογικά 

(τάξης Α1 και άνω) 

 
 

 
Δ24/3555 Αρ. 

ΜΕΕΠ 31283 

 
 

17.05.2022 

έως 

31.12.2020 

 
 

 
Εν ισχύ κατά τον χρόνο 

υποβολής του 

23.8.ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
 
 
 
 

10. 

 
 
 
 
 

23.8.Α.1 

α) Πιστοποιητικό 

ισχύουσας 

εκπροσώπησης 

 
 

β) Γενικό πιστοποιητικό 

Μεταβολών Γ.Ε.Μ.Η 

α) Πιστοποιητικό 

εκπροσώπησης Γ.Ε.Μ.Η 

οικονομικού φορέα Χ. 

ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΥΙΟΣ Ι.Κ.Ε. 

 
β) Γενικό πιστοποιητικό 

Μεταβολών Γ.Ε.Μ.Η 

οικονομικού φορέα Χ. 

ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΥΙΟΣ Ι.Κ.Ε. 

α) 

2003584.295 

9980/ 

25.10.2022 

 
β) 
2003584.295 

9979/ 

25.10.2022 

 
 
 
 

Εκδόθηκαν εντός 30 

εργασίμων ημερών πριν 

την υποβολή τους 
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Κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - οικονομικού φορέα με την 

επωνυμία  «Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΥΙΟΣ Ι.Κ.Ε.», διαπιστώθηκε ότι δεν αποδεικνύεται ο επί ποινή 

αποκλεισμού όρος 22.Α.4θ της διακήρυξης για το στέλεχος του πτυχίου του ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ καθώς δεν κατατέθηκε το απαραίτητο δικαιολογητικό σύμφωνα με το άρθρο 

23.3.ε της ιδίας διακήρυξης με ισχύ κατά την αρχική προθεσμία που είχε ταχθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 79887/01.11.2022 πρόσκλησή της 

(άρθρο 9 της δικήρυξης). 

Ως εκ τούτου και σύμφωνα με το άρθρο 4.2.δ της οικείας διακήρυξης και το άρθρο 103 παρ.4 του 

Ν.4412/2016, απορρίπτεται η προσφορά του οικονομικού φορέα - προσωρινού αναδόχου «Χ. 

ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΥΙΟΣ Ι.Κ.Ε.», και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, ήτοι στον 

οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με Δ.Τ. “MINEA TEXNIKH O.E.”» 

με Α/Α κατάθεσης 258245. 

 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωμοδοτεί προς την Οικονομική 

Επιτροπή: 

1. Την  απόρριψη  της  προσφοράς  του  προσωρινού  αναδόχου  «Χ.  ΑΡΓΥΡΙΟΥ  &  ΥΙΟΣ Ι.Κ.Ε.», 

2. Την ανάδειξη ως προσωρινό ανάδοχο του οικονομικού φορέα που υπέβαλλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, ήτοι σύμφωνα με το από 

30/09/2022 Πρακτικό Ι του διαγωνισμού, τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ 

ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με Δ.Τ. “MINEA TEXNIKH O.E.”» με Α/Α κατάθεσης 258245, ως εξής: 
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3. όσον αφορά στην κατάπτωση, υπέρ του κυρίου του έργου, της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΥΙΟΣ Ι.Κ.Ε.», ύψους 

4.838,71 €, η απόφαση να ληφθεί αφού διαβιβασθεί ο φάκελος του έργου στο 

αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 άρθρο 72 παρ. 1 (α), για την 

παροχή της γνώμης του. 

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

– Εσωτερικό στοιχείο» μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος 

στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη απόφασης. 

 

Β) Την ανάδειξη ως πρώτου μειοδότη / προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία 

«ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» με δ.τ. «ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ» με Α/Α προσφοράς 258245,  ο 

οποίος, σύμφωνα με το συνημμένο Πρακτικό ΙΙ, προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με μέση έκπτωση 34,12 % ως εξής : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ) Όσον αφορά την κατάπτωση, υπέρ του κυρίου του έργου, της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του 

Οικονομικού Φορέα «Χ.ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΥΙΟΣ Ι.Κ.Ε.» ύψους 4.838,71 € η απόφαση θα ληφθεί αφού 

διαβιβαστεί ο φάκελος του έργου στο αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Ν.4412/16 άρθρο 72 

παρ.1(α), για την παροχή της γνώμης του.  
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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.» 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                    Βομπιράκη Ν., Τσιμόγιαννης Α., 

Μαρκόπουλος Φ.,   

                        Βέργος Ι., Γαλούνης Δ. 

       ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ      
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