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      Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:1900/18.01.2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                          2η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 17.01.2019 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 17η Ιανουαρίου 

2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 984/11-01-2019 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 11-01-2019. 

        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 –007– 

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

το 2ο 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 κατασκευή του έργου «ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ». 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 1474/16.01.2019 σχετικό έγγραφο της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας διαβιβάζουμε:   

1) Τον φάκελο διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» με όλα τα σχετικά 

στοιχεία και έγγραφα που περιλαμβάνονται σε αυτόν.   

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

  

3) Τους φακέλους προσφορών (δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών) των Οικονομικών 
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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) Το Ν. 4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση της οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)» (ΦΕΚ 133Α΄/19-07-2018 ) 

(9) Της λοιπής νομοθεσίας εκτέλεσης έργων.  

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

«ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»  

(1) Την με αριθμό ΟΙΚ 03/2018 μελέτη του έργου: «Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης 

αδιαμόρφωτων χώρων για αναβάθμιση του φυσικού δομημένου περιβάλλοντος»,  

που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και ο προϋπολογισμός δημοπράτησης 

ανέρχεται σε 454.000,00 Ευρώ για δαπάνη εργασιών, για Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, για απρόβλεπτα, 

για δαπάνη αναθεώρησης και για δαπάνη Φ.Π.Α 24%. 
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(2) Την απόφαση 274/06-09-2018 (ΑΔΑ:6ΩΨ4ΩΕΒ-ΜΔΟ) του Δημοτικού Συμβουλίου, με την 

οποία εγκρίθηκε η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και η τροποποίηση του Τεχνικού 

Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2018.  

(3) Η σύμβαση χρηματοδοτείται με το ποσό των 272.400,00 € από Πράσινο Ταμείο (Απόφαση 

Δ.Σ. Πράσινου Ταμείου υπ’ αρίθμ. 139.3.3.2/02-08-2018 με ΑΔΑ:ΨΟ8846Ψ844-6Θ8 και με το 

ποσό των 181.600,00 € από ΣΑΤΑ Δήμου Ιλίου μέσω του Κ.Α.: 30.7326.0004 του 

προϋπολογισμού του Δήμου. 

(4) Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι τέσσερεις (04) ημερολογιακοί μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

(5) Το 39509/30-10-2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003931183) πρωτογενές αίτημα προς την Οικονομική 

Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου. 

(6) Την υπ’ αρίθμ. 699 με αρ. πρωτοκ. 42725/20-11-2018 (ΑΔΑ:ΩΟΩ6ΩΕΒ-9ΤΔ) (ΑΔΑΜ: 

18REQ004047394) απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού ύψους 272.400,00 € του 

Κ.Α.Ε.: 30.7326.0004 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018, και την πρόβλεψη ποσού 

181.600,00 € από τον προϋπολογισμό έτους 2019 στον ίδιο ΚΑ.  . 

(7) 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. 

(8) Την απόφαση 382/26-11-2018 της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 78ΓΜΩΕΒ-773) 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».   

(9) Η Προκήρυξη με ΑΔΑΜ:18PROC004069073, η Διακήρυξη  με ΑΔΑΜ: 18PROC004069240 και η 

Περίληψη Διακήρυξης με ΑΔΑ: 6Κ7ΛΩΕΒ-75Μ του ανοικτού διαγωνισμού του έργου μέσω 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)  έλαβαν τον 43573/26-11-

2018 αριθμό Πρωτοκόλλου.   

(10) Η περίληψη  της διακήρυξης του έργου δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες Αιγάλεω «Η πόλη 

μας» στις 28/11/2018 και «Πρώτη Περιστερίου» στις 29/11/2018.  

(11) Η περίληψη και η διακήρυξη αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 27/11/2018  

(12) Το με αριθμό πρωτ. 45610/10-12-2018 έγγραφο του Δήμου Ιλίου προς την ΠΕΔΜΕΔΕ περί 

ορισμού εκπροσώπου εργοληπτικών οργανώσεων.   
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(13) Την με αρ. πρωτ. 45607/10-12-2018 Πρόσκληση προς την Επιτροπή του Διαγωνισμού για 

την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών  στις 28/12/2018 και ώρα 10:00 μμ.   

(14) Την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών που υποβλήθηκαν από οικονομικούς φορείς 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  διαγωνισμό του έργου που έγινε στις 

28/12/2018.   

(15) Τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών (δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών) 

των Οικονομικών Φορέων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό του έργου του θέματος.  

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

Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο, στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό υπέβαλλαν δικαιολογητικά 

συμμετοχής και  οικονομικές προσφορές, τέσσερεις (04) 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 δύο (2) προσφορές οικονομικών φορέων.   

(17) Οι δύο (02) παραδεκτές προσφορές κατεγράφησαν στον Πίνακα 3 του Πρακτικού Ι της 

Επιτροπής Διαγωνισμού ως εξής:   

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

- 1ος προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία 

«ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ» με Α/Α προσφοράς 104990 ο 

οποίος πρόσφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής, με δαπάνη ποσού κατά την προσφορά 208.018,64 € (χωρίς ΦΠΑ).  

- 2ος προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία 

«ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με Α/Α προσφοράς 106250 και 

δαπάνη ποσού κατά την προσφορά 246.248,60 € (χωρίς ΦΠΑ).  

 

Εισηγούμαστε: 

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

Σειρά 
μειοδο

σίας 

Α/Α 
ΠΡΟΣΦΟ

ΡΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Ή  
ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

ΜΕΣΗ 
ΕΚΠΤΩΣ
Η (Εμ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ(χωρ

ίς Φ.Π.Α.) (€) 

1 104990 
ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ 

44,11 % 208.018,64 

2 106250 
ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

33,44 % 246.248,60 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8581&tradingPartnerId=30185&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1147529228&oapc=23&oas=Ep4NZO2gDJ3ff46691daXA..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8673&tradingPartnerId=30561&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1147529228&oapc=23&oas=5RWKSH4YtUgL-rOmA1YUEg..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8581&tradingPartnerId=30185&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1147529228&oapc=23&oas=Ep4NZO2gDJ3ff46691daXA..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8581&tradingPartnerId=30185&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1147529228&oapc=23&oas=Ep4NZO2gDJ3ff46691daXA..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8673&tradingPartnerId=30561&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1147529228&oapc=23&oas=5RWKSH4YtUgL-rOmA1YUEg..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8673&tradingPartnerId=30561&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1147529228&oapc=23&oas=5RWKSH4YtUgL-rOmA1YUEg..
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2. Την ανάθεση της σύμβασης (σύμφωνα με το Πρακτικό Ι) βάσει των κριτηρίων 

ανάθεσης όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη που 

είναι ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ» με Α/Α προσφοράς 104990, 1ος σε σειρά 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 προσφυγή εντός προθεσμίας: 

https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8581&tradingPartnerId=30185&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1147529228&oapc=23&oas=Ep4NZO2gDJ3ff46691daXA..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8581&tradingPartnerId=30185&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1147529228&oapc=23&oas=Ep4NZO2gDJ3ff46691daXA..
ΑΔΑ: 6ΗΨ4ΩΕΒ-ΥΘΜ
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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  

(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.  » 

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 «ΑΣΤΙΚΕΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», που έχει ως κατωτέρω: 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» 

για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου : 

«ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ », 

προϋπολογισμού 366.129,03 € (πλέον Φ.Π.Α. 24,00%) 

 

Ο παρόν 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 78470. 

 Ως ημερομηνία & ώρα λήξης υποβολής των προσφορών από τους οικονομικούς φορείς είχε 

ορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 18 της ανωτέρω διακήρυξης, η 20/12/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 

10:00 και ως ημερομηνία & ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 28/12/2018 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.  

 

Μετά τη λήξη της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ο χειριστής 

της αναθέτουσας αρχής διαπίστωσε ότι στον εν λόγω διαγωνισμό συμμετείχαν εμπρόθεσμα 

τέσσερις (04) οικονομικοί φορείς και ανάρτησε στο χώρο «Συνημμένα προκηρυγμένου 

http://www.promitheus.gr/
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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. 

Κατά την ορισθείσα ημ/νία αποσφράγισης στις 28/12/2018 και ώρα 10.00,  συνδέθηκε στο 

σύστημα ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού Ανδρέας Μιχαηλίδης με τη συναίνεση του 

μέλους της Επιτροπής Διαγωνισμού Κερανίας Μακράκη,  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»,  όπως προβλέπεται από τη διαδικασία του ΕΣΗΔΗΣ. 

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 

ΑΔΑ: 6ΗΨ4ΩΕΒ-ΥΘΜ
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ενημέρωσε τους συμμετέχοντες μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος 

στέλνοντας τους ενημερωτικό μήνυμα και τον ακόλουθο πίνακα 2: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 

Κατόπιν, η διαδικασία συνεχίστηκε στις 09/01/2019 όπου η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.), που 

ορίσθηκε με την υπ’ αρ. 33/23-01-2018 (ΑΔΑ: ΨΣ6ΣΩΕΒ-4ΚΟ) Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Ιλίου, της οποίας παρόντα μέλη ήταν :     

1.    Ανδρέας Μιχαηλίδης - Πρόεδρος, ΤΕ Μηχ/κών Δομικών Έργων 

2.  Μαρία Παπαζήση – Μέλος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

3.  Κερανία Μακράκη – Μέλος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

και με την γραμματειακή υποστήριξη της κας Χρυσούλας Αλειφέρη (τακτική) / Εργοδηγός Δομικών 

Έργων, υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας, αφού έλαβε υπόψη  της : 

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

διακήρυξης στο πρόγραμμα «Διαύγεια» 

-Τη Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας με αρ. πρωτ. 43573/26-11-2018, όπως δημοσιεύτηκε 

στο πρόγραμμα «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΩΟΩ6ΩΕΒ-9ΤΔ και στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

18PROC004069240 2018-11-26, 

ΑΔΑ: 6ΗΨ4ΩΕΒ-ΥΘΜ
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προέβη - κατά σειρά μειοδοσίας - σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των 

επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής σχέσης μεταξύ τους βάσει της παραγωγής σχετικού 

ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Διαπιστώθηκε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές 

ήταν ορθά συμπληρωμένες & ομαλές. 

 Στη συνέχεια, 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 επιστολών 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/#/).  

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 «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» 

και α/α προσφοράς 106153 διότι : 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. 43573/26-11-2018 διακήρυξης, στο Μέρος IΙΙ Α  

αναφέρει  «Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα….» και ως εκ τούτου δεν πληρεί το Κριτήριο Επιλογής του άρθρου 22.Α.1 της 

διακήρυξης.  

2. Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΟΥΣΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ ΟΕ» δ.τ. ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ ΟΕ»  με α/α προσφοράς 106107 

διότι : 

2.α. 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. 43573/26-11-2018 διακήρυξης, στο Μέρος IΙΙ Α  αναφέρει  «Υπάρχει αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα……» και ως εκ τούτου δεν 

πληρεί το Κριτήριο Επιλογής του άρθρου 22.Α.1 της διακήρυξης.  

https://validate.tmede.gr/#/
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=5519&tradingPartnerId=26381&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1147529228&oapc=23&oas=K7eQVYWozykSxX-znNr3Gg..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!-K8ZSgwyPpQ21XRdVAq8Vw%7D&bid_number=%7B!!tUJFGhTbqYEL0gxYpGzOHw%7D&_ti=1147529228&oapc=23&oas=kzFnh9kmeiar486eD5H0Jw..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6396&tradingPartnerId=27860&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1147529228&oapc=23&oas=r7N2E33MPkCgQDJsZJXg_A..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6396&tradingPartnerId=27860&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1147529228&oapc=23&oas=r7N2E33MPkCgQDJsZJXg_A..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!-K8ZSgwyPpQ21XRdVAq8Vw%7D&bid_number=%7B!!EUqCOUmCFb0h0fhGfO4b4w%7D&_ti=1147529228&oapc=23&oas=xfBF-zgDI8bSCoQnOXlfQg..
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2.β. δεν συμπλήρωσε το πεδίο 6 του Μέρους IV : Κριτήρια επιλογής, Β: Οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια του ΤΕΥΔ, που αφορά στο ανεκτέλεστο μέρος εργολαβιών 

δημοσίων έργων και ως εκ τούτου δεν πληρεί το Κριτήριο Επιλογής του άρθρου 22.Γ. της 

διακήρυξης.   

 

Οι προσφορές που κρίθηκαν παραδεκτές, κατά σειρά μειοδοσίας, φαίνονται αναλυτικά στον 
παρακάτω  Πίνακα 3: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  3 

 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω : 

 1ος προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία 

«ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ» με Α/Α προσφοράς 104990, ο 

οποίος πρόσφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 

ως εξής:  

Σειρά 

μειοδοσίας 

Α/Α 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Ή  

ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

ΜΕΣΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ (Εμ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ(χωρίς 

Φ.Π.Α.) (€) 

1 104990 ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ 44,11 % 208.018,64 

2 106250 ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 33,44 % 246.248,60 

https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8581&tradingPartnerId=30185&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1147529228&oapc=23&oas=Ep4NZO2gDJ3ff46691daXA..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8581&tradingPartnerId=30185&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1147529228&oapc=23&oas=Ep4NZO2gDJ3ff46691daXA..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8673&tradingPartnerId=30561&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1147529228&oapc=23&oas=5RWKSH4YtUgL-rOmA1YUEg..
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 2ος προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία 

«ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με Α/Α προσφοράς 106250. 

 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω εισηγούμαστε την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη, 

ήτοι τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΠΕ» με Α/Α προσφοράς 104990. 

 

Κατά της απόφασης 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  

https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8673&tradingPartnerId=30561&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1147529228&oapc=23&oas=5RWKSH4YtUgL-rOmA1YUEg..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8581&tradingPartnerId=30185&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1147529228&oapc=23&oas=Ep4NZO2gDJ3ff46691daXA..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8581&tradingPartnerId=30185&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1147529228&oapc=23&oas=Ep4NZO2gDJ3ff46691daXA..
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(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.,   

                                   Κανελλόπουλος Γ.,  Γαλούνης Δ. 

   ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ   
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