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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:2156/19.01.2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ

την 18.01.2018

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 18η Ιανουαρίου
2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 1522/12-01-2018 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 12-01-2018.
Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ

Αντιπρόεδρος Ο.Ε

2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ

Μέλος της Ο.Ε.

3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.

«

«

4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.

«

«

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.

«

«

6. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.

Αν. Μέλος της Ο.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.

Μέλος της Ο.Ε.

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ

«

«

3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.

«

«

ΑΠΟΦΑΣΗ –029–
Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το
24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της
σύμβασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου είτε για την ματαίωση της
διαδικασίας της δημόσιας σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΘΗΒΩΝ
- ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ».
Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 1308/11.01.2018 σχετικό έγγραφο της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:
«Σας διαβιβάζουμε :
1) Τον φάκελο του διαγωνισμού της μελέτης

«ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΘΗΒΩΝ -

ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ» με όλα τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα που περιλαμβάνονται σε αυτόν.
2) Τα Πρακτικά Ι και ΙΙ του Διαγωνισμού της ανωτέρω μελέτης.
3) Τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής του οικονομικού φορέα ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ
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Σας ενημερώνουμε ότι αφού λάβετε υπόψη :
Α) Τις διατάξεις:
1. Ο ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλες οι κανονιστικές πράξεις

που έχουν

εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και οι κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν
εκδοθεί για την ερμηνεία του.
2. Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42), όπως ισχύουν.
3. Ο ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού «Άρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».
4. Ο ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και
λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού.
5. Ο ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Ο ν. 4014/2011(Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
7. Ο ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το π.δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών» (Α’ 185).
9. Ο ν. 3548/2007 “Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις” (Α’ 68), όπως ισχύει.
10. Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
11. Ο ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
12. Το π.δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”.
13. Ο ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες
διατάξεις”, ο ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» και ο ν. 3614/2007 (Α’ 267)
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«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007 -2013» και το κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικό πλαίσιο1.
14. Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
15. Ο ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248) όπως ισχύει.
16. Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”.
17. Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως
ισχύει.
18. Ο ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
όπως ισχύει.
19. Το π.δ. 696/1974 “Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ
Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων , ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών
και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), όπως
ισχύει, ως προς το μέρος Β΄ (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό στοιχείο για τη προεκτίμηση
αμοιβών μελετών που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό αμοιβών.
20. Το ν.δ. 2726/1953 ‘’περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεων του άρθρου 59 του από
17.7/16.8.1923 Ν.Δ. περί σχεδίων πόλεων, κωμών, και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής
αυτών’’, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν. 3919/2011 (Α΄32).
21. Η Εγκύκλιος 11/2011 της ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που
αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων».
22. Η με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση Υπ. Δ.Μ.Η.Δ. «Διενέργεια της
διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη
διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή
προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» (Β’ 2540), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 26
του ν. 4024/2011 (Α’ 226).
23. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που ήδη
προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα
οριζόμενα στα έγγραφα της παρούσας σύμβασης, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα
κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση
της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Προσθήκες και εν γένει
προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο
της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι
1

Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
24. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών.
Β) Τα κάτωθι στοιχεία και έγγραφα που περιλαμβάνονται στον φάκελο διαγωνισμού της μελέτης
«ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΘΗΒΩΝ - ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ» :
1. Την απόφαση 401/10-11-2016 (ΑΔΑ:7ΝΗΞΩΕΒ-ΔΤ3) του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε το
Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2017.
2. Την απόφαση 416/15-11-2016 (ΑΔΑ:7ΖΥΛΩΕΒ-7ΧΩ) του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε ο
Προϋπολογισμός του Δήμου για το έτος 2017.
3. Την απόφαση 031/26-01-2017 (ΑΔΑ: 6Π8ΦΩΕΒ-Ο7Γ) του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η
1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
4. Την απόφαση 136/27-04-2017 (ΑΔΑ: ΩΦΔ2ΩΕΒ-3Τ5) του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η
4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
5. Την χρηματοδότηση (Κ.Α.: 30.7412.0004) από ΣΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ.
6. Το πρωτογενές αίτημα προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου έλαβε ΑΔΑΜ:
17REQ001642385.
7. Την απόφαση 178/01-06-2017 (ΑΔΑ:66Τ2ΩΕΒ-Ψ5Θ) του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία
εγκρίθηκαν τα τεύχη και ο τρόπος δημοπράτησης της παραπάνω μελέτης.
8. Η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε το σχέδιο του Φακέλου του Έργου το οποίο περιλαμβάνει την
σκοπιμότητα και τους στόχους της μελέτης, το τεύχος τεχνικών δεδομένων, τη δομή και το
περιεχόμενο της μελέτης και το τεύχος της προεκτιμώμενης αμοιβής.
9. Την απόφαση 311/2017 (ΑΔΑ: ΨΓΠΧΩΕΒ-Θ1Υ) της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
(α) εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης ποσού 43.321,85€, εις βάρος του Κ.Α.Ε. 30.7412.0004
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017,
(β) καθορίζονται οι όροι της προκήρυξης,
10. Η Διακήρυξη του διαγωνισμού της μελέτης έλαβε τον 31212/13-07-2017 αριθμό Πρωτοκόλλου.
11. Το έγγραφο του ΤΕΕ με αριθμό Πρωτοκόλλου 16212/13-07-2017 (31487/13-07-2017, για τον
ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτή του για την συμμετοχή στην Επιτροπή Διαγωνισμού της
μελέτης με τίτλο μελέτης «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΘΗΒΩΝ - ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ»
12. Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 32731/2017 έγγραφο ορισμού μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού.
13. Την απόφαση 320/2013 (ΑΔΑ: Ω9ΨΑΩΕΒ-Ο5Α) της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
ορίζεται ως μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού-εκπρόσωπος του Τ.ΕΕ ο κ. Γεώργιος Τζαμαλής με
αναπληρωτή τον κ. Παπαβασιλείου Παναγιώτη του Ανδρέα.
14. Την απόφαση 375/14-9-2017 (ΑΔΑ: 6ΠΖΖΩΕΒ-841) της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών και των δικαιολογητικών συμμετοχής.
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15. Την απόφαση 414/11-10-2017 (ΑΔΑ: 6ΩΟ2ΩΕΒ-ΒΛΓ) της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την αξιολόγηση των οικονομικών
προσφορών.
16. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 44525/12-10-2017 κοινοποίηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς
τους διαγωνιζόμενους (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) της υπ’ αριθ. 414/2017 Απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής.
17. Την υπ’ αριθ. 45532/18-10-2017 πρόσκληση υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής από
τον προσωρινό ανάδοχο.
18. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 45976/23-10-2017 εμπρόθεσμη αίτηση του προσωρινού αναδόχου
συνοδευόμενη από σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών.
19. Την υπ’ αριθ. 49260/09-11-2017 πρόσκληση υποβολής των συμπληρωματικών δικαιολογητικών
συμμετοχής από τον προσωρινό ανάδοχο
20. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 49588/13-11-2017 εμπρόθεσμη αίτηση του προσωρινού αναδόχου
συνοδευόμενη από σφραγισμένο φάκελο συμπληρωματικών δικαιολογητικών.
21. Το Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού το οποίο συντάχθηκε αφού ελέγχθηκαν τα
περιεχόμενα των φακέλων δικαιολογητικών.
Παρακαλούμε, όπως αποφασίσετε για:
1. Είτε για την κατακύρωση, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου, είτε για
την ματαίωση της δημόσιας σύμβασης της μελέτης: : «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ
ΘΗΒΩΝ - ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ» στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία : «ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ» 1ο σε σειρά μειοδοσίας, που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, καθ΄ όσον είχε
τη μεγαλύτερη σταθμισμένη βαθμολογία (U = 89,64 μονάδες) με μέση έκπτωση 75% ως εξής:
Προσφερόμενη τιμή μελέτης Συγκοινωνιακών Έργων

5.915,00 €

Προσφερόμενη τιμή Η/Μ μελέτης

1.681,00 €

Σύνολο κατά την προσφορά ΟΠ

7.596,00 €

Απρόβλεπτα 15% x ΟΠ

1.139,40 €

Σύνολο κατά την προσφορά

8.735,40 €

Φ.Π.Α. 24%

2.096,50 €

Σύνολο δαπάνης της μελέτης κατά την προσφορά (με Φ.Π.Α.)

10.831,90 €

2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.
Κατά της απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού
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αναδόχου ως έκπτωτου είτε για την ματαίωση της διαδικασίας της δημόσιας σύμβασης, χωρεί ένσταση
εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στους
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. »
Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης
Η Οικονομική Επιτροπή
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,
Αποφασίζει Ομόφωνα
1. Κατακυρώνει τον διαγωνισμό για την μελέτη με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ
ΘΗΒΩΝ - ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ» στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία : «ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ» 1ο σε σειρά μειοδοσίας, που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, καθ΄ όσον είχε
τη μεγαλύτερη σταθμισμένη βαθμολογία (U = 89,64 μονάδες) με μέση έκπτωση 75% ως εξής:
Προσφερόμενη τιμή μελέτης Συγκοινωνιακών Έργων

5.915,00 €

Προσφερόμενη τιμή Η/Μ μελέτης

1.681,00 €

Σύνολο κατά την προσφορά ΟΠ

7.596,00 €

Απρόβλεπτα 15% x ΟΠ

1.139,40 €

Σύνολο κατά την προσφορά

8.735,40 €

Φ.Π.Α. 24%

2.096,50 €

Σύνολο δαπάνης της μελέτης κατά την προσφορά (με Φ.Π.Α.)

10.831,90 €

2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Νίκο Ζενέτο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Κατά της απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης, χωρεί ένσταση εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών
από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη
Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

Τα Μέλη
Κουμαραδιός Γ., Γκόγκος Κ,
Χαραλαμπόπουλος Ι., Βέργος Ι.,
Κανελλόπουλος Γ., Γαλούνης Δ.

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

6

