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53η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ

την 18.12.2018

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 18η Δεκεμβρίου
2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 46341/14.12.2018 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 14.12.2018.
Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

1. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ

Μέλος της Ο.Ε.

2. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.

«

«

3. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.

«

«

4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.

«

«

5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.

Αν. Μέλος της Ο.Ε.

6. ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Δ.Σ.

«

«

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ

Αντιπρόεδρος Ο.Ε.

2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.

Μέλος της Ο.Ε.

3. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ

«

«

4. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.

«

«

ΑΠΟΦΑΣΗ –397–
Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση
το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του
Πρακτικού Ι: «Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών» για την επιλογή αναδόχου για
την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 46596/17.12.2018 σχετικό έγγραφο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι:
Σας διαβιβάζουμε:
1)

Τον φάκελο διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» με όλα τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα που
περιλαμβάνονται σε αυτόν.

2)

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

(3)

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

(4)

Του N.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α /7-6-2010).
(5)

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

(8)

Της λοιπής νομοθεσίας εκτέλεσης έργων.

Β) Τα κάτωθι στοιχεία και έγγραφα που περιλαμβάνονται στον φάκελο διαγωνισμού του έργου:
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ»
(1)

Την με αριθμό ΟΙΚ 04/2018 μελέτη του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» που συντάχθηκε από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου και ο προϋπολογισμός δημοπράτησης ανέρχεται σε 500.000,00 Ευρώ
με Φ.Π.Α 24%.

(2)

Την απόφαση 336/15-11-2017 (ΑΔΑ:ΩΔ2ΖΩΕΒ-73Θ) του Δημοτικού Συμβουλίου, με την
οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.
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(3)

Την απόφαση 350/15-11-2017 (ΑΔΑ:ΨΧ98ΩΕΒ-ΙΞ2) του Δημοτικού Συμβουλίου, με την
οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου οικονομικού έτους 2018.

(4)

Την απόφαση 247/19-07-2018 (ΑΔΑ:ΩΧΙΚΩΕΒ-ΞΥΤ) του Δημοτικού Συμβουλίου, με την
οποία εγκρίθηκε η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.

(5)

Την απόφαση 293/2018 (ΑΔΑ: 75ΕΨΩΕΒ-ΧΑ4) του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία
εγκρίθηκε η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

(6)

Τη χρηματοδότηση με το ποσό των 404.800,00 € από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών
(ΣΑΕ055 2017ΣΕ05500010) και με το ποσό των 95.200,00 € από ΣΑΤΑ Δήμου Ιλίου μέσω
του Κ.Α.: 64.7331.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου.

(7)

Την απόφαση 298/2018 (ΑΔΑ: 6ΙΨΘΩΕΒ-ΦΛ2) του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία
εγκρίθηκε η μελέτη, ο τρόπος εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» καθώς η πρόβλεψη στον
προϋπολογισμό του έτους 2019 και στον ίδιο κωδικό (Κ.Α. 64.7331.0003) του ποσού των
450.000,00 € για την κατασκευή του.

(8)

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

(9)

Το 37529/17-10-2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003871000) πρωτογενές αίτημα προς την Οικονομική
Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου.

(10) Την ΑΑΥΣ 643 με αρ. πρωτοκ. 38394/23-10-2018 (ΑΔΑ:6ΕΤ0ΩΕΒ-ΦΔΖ) και με (ΑΔΑΜ:
18REQ003893280) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, έγκρισης πίστωσης ποσού ύψους
50.000,00 € του Κ.Α.Ε.: 64.7331.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 και
πρόβλεψης ποσού 254.800,00 € σε βάρος του ίδιου κωδικού στον προϋπολογισμό του 2019
και ποσού 195.200,00 € στον προϋπολογισμό του 2020..
(11) Την υπ’ αρίθμ. 33/23-01-2018 (ΑΔΑ:ΨΣ6ΣΩΕΒ-4ΚΟ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
συγκρότησης του Γνωμοδοτικού Οργάνου - Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, για τη
σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων έτους 2018 και για έργα με εκτιμώμενη αξία σύμβασης
έως 1.000.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. με την οποία συγκροτήθηκαν δύο (02) επιτροπές.
(12) Την απόφαση 361/26-10-2018 της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΙΣΕΩΕΒ-Η1Α) με την
οποία:
 Ορίστηκε η επιτροπή διενέργειας για την δημοπράτηση κατασκευής του έργου.
 Εγκρίθηκαν οι όροι Διακήρυξης για την δημοπράτηση κατασκευής του έργου, σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις με κριτήριο ανάθεσης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής».
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(13) Η Διακήρυξη (Αρ. ΑΔΑΜ: 18PROC003904101) και η Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ: ΨΨΠ5ΩΕΒ8ΓΝ) ανοικτού διαγωνισμού του έργου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) έλαβαν τον 38916/26-10-2018 αριθμό Πρωτοκόλλου.
(14) Με τον αρ. πρωτ. 39130/29-10-2018 έγγραφό μας απεστάλη η περίληψη της διακήρυξης
του έργου σε εφημερίδες για δημοσίευση.
(15) Η περίληψη και η διακήρυξη αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 30/10/2018
(16) Το με αριθμό πρωτ. 43207/22-11-2018 έγγραφο του Δήμου Ιλίου προς την ΠΕΔΜΕΔΕ περί
ορισμού εκπροσώπου εργοληπτικών οργανώσεων.
(17) Την με αρ. πρωτ. 39658/31-10-2018 Πρόσκληση προς την Επιτροπή του Διαγωνισμού για
την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών στις 28/11/2018 και ώρα 12:00 μμ.
(18) Την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών που υποβλήθηκαν από οικονομικούς φορείς
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr διαγωνισμό του έργου που έγινε στις
28/11/2018 και ώρα 12:00 μμ.
(19) Τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών (δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών)
των Οικονομικών Φορέων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό του έργου του θέματος.
(20) Το Πρακτικό Ι: «Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών» της Επιτροπής
Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο, στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό υπέβαλλαν δικαιολογητικά
συμμετοχής και οικονομικές προσφορές, έντεκα (11) οικονομικοί φορείς.
Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν ηλεκτρονικά, εξετάστηκαν και ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά
συμμετοχής και οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζόμενων από την Επιτροπή
Διαγωνισμού η οποία αποφάσισε ότι στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού δεν
γίνονται δεκτές τρείς (3) προσφορές οικονομικών φορέων.
(21) Οι οκτώ (08) παραδεκτές προσφορές κατεγράφησαν στον Πίνακα 4 του Πρακτικού Ι της
Επιτροπής Διαγωνισμού ως εξής:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Α/Α
Σειρά
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
μειοδοσίας
Σ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Ή
ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΜΕΣΗ
ΕΚΠΤΩΣΗ
(Εμ)

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ (χωρίς
Φ.Π.Α.) (€)

1

101725

ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ Α.Τ.Ε.

60,53%

162.762,64

2

100715

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΒΕΝΕΡΗΣ

54,11%

188.239,08

3

101388

52,59%

194.298,78

4

101556

52,57%

194.365,12

5

101625

51,15%

199.994,36

6

97649

49,89%

205.030,24

7

101642

46,62%

217.998,83

8

101676

34,38%

266.647,71

LM CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
NAFCONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΟΙ ΔΙΓΩΝΗ Ο.Ε.
BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ
ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ ΤΕΧΝΙΚΙΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Από τον παραπάνω πίνακα του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού προκύπτουν τα
εξής:
-

1ος προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία
«ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ Α.Τ.Ε.» με Α/Α προσφοράς 101725, ο οποίος πρόσφερε την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με δαπάνη ποσού κατά
την προσφορά 162.762,64 € (χωρίς ΦΠΑ).

-

2ος προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία
«ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΒΕΝΕΡΗΣ» με Α/Α προσφοράς 100715 και δαπάνη ποσού κατά την
προσφορά 188.239,08 € (χωρίς ΦΠΑ).

-

3ος προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «LM
CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Α/Α προσφοράς
101388 και δαπάνη ποσού κατά την προσφορά 194.298,78 € (χωρίς ΦΠΑ).
Εισηγούμαστε:
1.

Την έγκριση ή μη του ως άνω Πρακτικού I.

2.

Την ανάθεση της σύμβασης βάσει των κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίστηκαν στα
έγγραφα της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη που είναι ο οικονομικός φορέας με
την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ Α.Τ.Ε.» με Α/Α προσφοράς 101725, 1ος σε σειρά
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μειοδοσίας, ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής ως εξής:

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.
Κατά της απόφασης έγκρισης ή μη του Πρακτικού Ι: «Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση
προσφορών» χωρεί ένσταση 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
(β) δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης αν χρησιμοποιηθούν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
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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 & 361 του Ν. 4412/2016.»
Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης
Η Οικονομική Επιτροπή
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει:
1.

Το πρακτικό δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ», που έχει ως κατωτέρω:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»
για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»,
προϋπολογισμού 403.225,81 € (πλέον Φ.Π.Α. 24,00%)
Στο Ίλιον την 22/11/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00π.μ., συνεδρίασε η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.), που
ορίσθηκε με την υπ’ αρ. 33/23-01-2018 (ΑΔΑ: ΨΣ6ΣΩΕΒ-4ΚΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιλίου και
με την γραμματειακή υποστήριξη της κας Χρυσούλας Αλειφέρη (τακτική) / Εργοδηγός Δομικών Έργων, υπάλληλο της
Τεχνικής Υπηρεσίας
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Ανδρέας Μιχαηλίδης - Πρόεδρος, ΤΕ Δομικών Έργων
2. Μαρία Παπαζήση – Μέλος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
3. Κερανία Μακράκη – Μέλος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
Ο εν λόγω διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gr σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στη Διακήρυξη, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ (στο εξής
θα αναφέρεται ως σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (Α/Α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον
αριθμό 77545.
Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών από τους οικονομικούς φορείς είχε ορισθεί σύμφωνα με την
ανωτέρω διακήρυξη, η 22/11/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
προσφορών η 28/11/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00.
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Μετά τη λήξη της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ο χειριστής της αναθέτουσας αρχής
διαπίστωσε ότι στον εν λόγω διαγωνισμό συμμετείχαν εμπρόθεσμα έντεκα (11) οικονομικοί φορείς και ανάρτησε στο
χώρο «Συνημμένα προκηρυγμένου διαγωνισμού» του “portal” του συστήματος, τον «Κατάλογο συμμετεχόντων»
(Πίνακας: 1), όπως αυτό παράχθηκε ηλεκτρονικά από το σύστημα και φαίνεται παρακάτω:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Ο χειριστής του διαγωνισμού διαβίβασε ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, τον φάκελο του διαγωνισμού
στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η επιτροπή Διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη της:
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Τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως ίσχυαν κατά την ημερομηνία ανάρτησης της περίληψης διακήρυξης στο
πρόγραμμα «Διαύγεια».



Τη Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας με αριθμ. πρωτ. 38916/26-10-2018, όπως δημοσιεύτηκε στο πρόγραμμα
«Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΨΨΠ5ΩΕΒ-8ΓΝ και στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:18PROC003904101.

συνδέθηκε στο σύστημα ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού με τη συμμετοχή ενός μέλους της Επιτροπής
Διαγωνισμού, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία του ΕΣΗΔΗΣ, έκαναν είσοδο στο περιβάλλον αποσφράγισης του
συστήματος και αποσφράγισαν σε ένα στάδιο τους φακέλους προσφοράς των συμμετεχόντων δηλαδή τον
(υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και τον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά».
Ο 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:
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
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Στη συνέχεια, 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 όμως η προσφορά του
οικονομικού φορέα «ΑΚΛΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ.
ΑΚΛΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και α/α προσφοράς 101724 ήταν μη ομαλή διότι τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης των
ομάδων «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Χωματουργικά καθαιρέσεις», «Οδοποιία: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ» και «Οικοδομικά: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ»
ήταν εκτός των ορίων 1,10Εμ -10% & 0,90Εμ -10% που ορίζονται στο άρθρο 95 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τον
κάτωθι πίνακα:
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Συνεπώς η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΑΚΛΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΚΛΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και α/α προσφοράς 101724 κρίνεται απαράδεκτη και
απορρίπτεται.
Έτσι, ο Πίνακας 2 διαμορφώνεται ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Α/Α
1
2
3

Α/Α καταθ.
101725
100715
101388

4

101556

5
6

101625
97649

7
8

101642
101676

9
10

100281
101671

Επωνυμία Προσφέροντα
ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ Α.Τ.Ε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΒΕΝΕΡΗΣ
LM CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσοστό
60,53 %
54,11 %
52,59 %

NAFCONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΟΙ ΔΙΓΩΝΗ Ο.Ε.
BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ
ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.

52,57 %
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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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
β) την εγγύηση συμμετοχής του άρθρου 15 της διακήρυξης
Για τον έλεγχο των εγγυητικών συμμετοχής, η Επιτροπή Διαγωνισμού επικοινώνησε με τους εκδότες που
αναγράφονταν στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές σύμφωνα με το άρθρο 4.1ζ της διακήρυξης. 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 έλεγχος έγινε μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.
(https://validate.tmede.gr/#/. Η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι οι οικονομικοί φορείς με τις επωνυμίες
«ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» με α/α προσφοράς 100281 και «ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.» με
α/α προσφοράς 101671 δεν υπέβαλαν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ενώ όλες οι υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές
ήταν έγκυρες και συνέταξε τον παρακάτω Πίνακα 3.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Α/Α

Επωνυμία Προσφέροντα

1

ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ Α.Τ.Ε.

2

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΒΕΝΕΡΗΣ

3

4

Βεβαίωση εγκυρότητας
ΤΜΕΔΕ
26249/03-12-2018
26285/03-12-2018

LM CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
NAFCONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

26291/03-12-2018

26299/03-12-2018

5

ΑΦΟΙ ΔΙΓΩΝΗ Ο.Ε.

26310/03-12-2018

6

BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

26324/03-12-2018

7

ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε

26343/03-12-2018

8
9
10

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.

26344/03-12-2018
Δεν υπέβαλλε
Δεν υπέβαλλε

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε ότι στην περαιτέρω διαδικασία του
διαγωνισμού δεν γίνονται δεκτοί οι κάτωθι συμμετέχοντες Οικονομικοί Φορείς:
1. Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΑΚΛΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΑΚΛΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και α/α προσφοράς 101724 διότι η οικονομική
προσφορά που υπέβαλε ήταν μη ομαλή και κατά συνέπεια απαράδεκτη.
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2. Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» με α/α προσφοράς 100281 διότι
1.α. δεν υπέβαλλε εγγυητική επιστολή συμμετοχής
1.β. το ΤΕΥΔ που συμπλήρωσε και υπέβαλλε στο Μέρος IΙΙ: Λόγοι Αποκλεισμού, πεδίο Α αναφέρει «Υπάρχει
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα……..», ενώ το ΤΕΥΔ της Υπηρεσίας το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της υπ΄ αριθμ. 38916/26-10-2018 διακήρυξης, στο Μέρος IΙΙ Α αναφέρει
«Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα» και ως εκ τούτου δεν
πληρείται το Κριτήριο Επιλογής του άρθρου 22.Α.1 της διακήρυξης.
1.γ. δεν συμπλήρωσε το πεδίο 6 του Μέρους IV : Κριτήρια επιλογής, Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια, που αφορά στο ανεκτέλεστο μέρος εργολαβιών δημοσίων έργων και ως εκ τούτου δεν πληρείται το
Κριτήριο Επιλογής του άρθρου 22.Γ. της διακήρυξης.
3. Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.» α/α προσφοράς
101671 διότι δεν υπέβαλλε ΤΕΥΔ και εγγυητική επιστολής συμμετοχής.
Οι προσφορές που κρίθηκαν παραδεκτές, 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

101725

ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ Α.Τ.Ε.

60,53%

162.762,64

2

100715

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΒΕΝΕΡΗΣ

54,11%

188.239,08

52,59%

194.298,78

52,57%

194.365,12

51,15%

199.994,36

49,89%

205.030,24

46,62%

217.998,83

34,38%

266.647,71

3

101388

4

101556

5

101625

6

97649

7

101642

8

101676

LM CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
NAFCONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΟΙ ΔΙΓΩΝΗ Ο.Ε.
BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ
ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ ΤΕΧΝΙΚΙΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
Α.Ε.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω:


1ος προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ Α.Τ.Ε.» με Α/Α
προσφοράς 101725, ο οποίος πρόσφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής ως εξής:
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2ος προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΒΕΝΕΡΗΣ»
με Α/Α κατάθεσης 100715



3ος προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «LM CONSTRUCTION
ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Α/Α κατάθεσης 101388

2.

Την ανάθεση της σύμβασης βάσει των κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίστηκαν στα έγγραφα
της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη που είναι ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία
«ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ Α.Τ.Ε.» με Α/Α προσφοράς 101725, 1ος σε σειρά μειοδοσίας, ο οποίος
προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, όπως αναλυτικά
ανωτέρω αναφέρεται.
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Κατά της απόφασης χωρεί ένσταση 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
(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 & 361 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.,
Γαλούνης Δ., Γκόνης Χ.

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

15

