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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ

την 18.02.2019

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 18η Φεβρουαρίου
2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 5257/14-02-2019 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 14-02-2019.
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 –028–
Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το
3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού
ΙΙ : «Ελέγχου Δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη» για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΣΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ».
Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 4550/07.02.2019 σχετικό έγγραφο της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:
«Σας διαβιβάζουμε:
Τον φάκελο διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ
ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»
1)

με όλα τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα που περιλαμβάνονται σε αυτόν.

2)

Το Πρακτικό ΙΙ «Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού µειοδότη» του παραπάνω έργου.
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3)

Το

φάκελο

των

δικαιολογητικών που υπέβαλε ο Οικονομικός Φορέας

«ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ»
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:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ
ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ »
(1)

Την με αριθμό ΟΔΟ 03/2018 μελέτη του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ )

ΚΑΘΩΣ

ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ » που συντάχθηκε από την
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και ο προϋπολογισμός δημοπράτησης ανέρχεται σε 39.999,99
Ευρώ με Φ.Π.Α 24%.
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(2)

Την απόφαση 328/18-10-2018 (ΑΔΑ:ΩΕ6ΒΩΕΒ-ΟΥ3) του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία
εγκρίθηκε η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού

και η τροποποίηση του Τεχνικού

Προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
(3)

Τη χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ Δήμου Ιλίου μέσω του Κ.Α.: 30.7333.0032 του προϋπολογισμού
του Δήμου.

(4)

Την απόφαση 377/19-11-2018 (ΑΔΑ: 6595ΩΕΒ-ΞΥΞ) της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης για την δημοπράτηση της κατασκευής του παραπάνω έργου
καθώς και η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του παραπάνω έργου.

(5)

Το 42278/16-11-2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ004016960) πρωτογενές αίτημα προς την Οικονομική
Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου.

(6)

Την υπαριθμ.. 697 με αρ. πρωτοκ. 42353/16-11-2018 (ΑΔΑ:7ΣΗΙΩΕΒ-2ΤΗ) και με (ΑΔΑΜ:
18REQ004019688) Απόφαση έγκρισης πίστωσης ποσού ύψους 39.999,99 € του Κ.Α.Ε.:
30.7333.0032 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018.

(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)

Η Διακήρυξη (Αρ. ΑΔΑΜ: 18PROC004033506 2018-11-20) και η Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ:
ΨΗΣΟΩΕΒ-Ε47) συνοπτικού διαγωνισμού του έργου έλαβαν τον 42653/19-11-2018

αριθμό

Πρωτοκόλλου.
(9)

Η περίληψη και η διακήρυξη αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 20/11/2018

(10) Το με αριθμό πρωτ. 43218/22-11-2018 έγγραφο του Δήμου Ιλίου προς την ΠΕΔΜΕΔΕ περί
ορισμού εκπροσώπου εργοληπτικών οργανώσεων.
(11) Την με αρ. πρωτ. 43175/22-11-2018 Πρόσκληση για συνεδρίαση

της Επιτροπής του

Διαγωνισμού στις 04/12/2018.
(12) Τον διαγωνισμό του έργου που είχε οριστεί στις 04/12/2018.
(13) Το Πρακτικό Ι: «Υποβολή και αξιολόγηση προσφορών» της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με
το οποίο, στον διαγωνισμό προσήλθαν και υπέβαλλαν δικαιολογητικά συμμετοχής τους μαζί με
τους σφραγισμένους φακέλους των

οικονομικών προσφορών τους,

συνολικά πέντε (05)

οικονομικοί φορείς από τους οποίους οι δυο (02) είχαν καταθέσει εκπρόθεσμα την προσφορά
τους μέσω πρωτοκόλλου και αποκλείστηκαν από την συνέχεια του διαγωνισμού. Εξετάστηκαν
τα τυπικά δικαιολογητικά συμμετοχής των τριών (03) οικονομικών φορέων, ανοίχτηκαν ,
ελέγχθηκαν και ανακοινώθηκαν οι οικονομικές προσφορές όλων των διαγωνιζομένων. Η

3

ΑΔΑ: Ω0ΕΙΩΕΒ-ΛΑΤ

επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε ότι στην περαιτέρω διαδικασία του γίνονται δεκτοί και οι
τρεις (03) οικονομικοί φορείς.
(14) Την απόφαση Ο.Ε. 398/18-12-2018 (ΑΔΑ:6ΛΓΨΩΕΒ-9Υ8) έγκρισης του Πρακτικού Ι, την οποία
η Επιτροπή Διαγωνισμού κοινοποίησε

στις 27/12/2018

μέσω Ηλεκτρονικού μηνύματος σε

όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς και τους παρείχε το δικαίωμα υποβολής
ενστάσεως κατά της αποφάσεως εντός πέντε (05) ημερών από της κοινοποιήσεως της .
(15) Τη με αρ.πρωτοκ. 601/09-01-2019 πρόσκληση, σύμφωνα με την υπαριθμ. 42653/19-11-2018
Διακήρυξη ,

την οποία η Επιτροπή Διαγωνισμού

κοινοποίησε στον προσωρινό ανάδοχο

«ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ» προκειμένου να υποβάλει εντός προθεσμίας
δεκαπέντε (10) ημερών τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού
αναδόχου σε σφραγισμένο φάκελο.
(16) Τα δικαιολογητικά που από τον προσωρινό ανάδοχο υπεβλήθησαν με αρ. πρωτοκ. 2031/18-012019 μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.
(17) Η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού ήλεγξε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου - οικονομικού φορέα, συνέταξε το Πρακτικό ΙΙ με το
οποίο διαπιστώθηκε ότι:
i) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι
αληθή,
ii) υπεβλήθησαν στον προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, και
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.Για την έγκριση ή μη του Πρακτικού ΙΙ «Ελέγχου Δικαιολογητικών» και την κατακύρωση ή μη της
δημόσιας σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ ΕΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ » στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του
ΙΩΑΝΝΗ», με έδρα στο Πειραιά, οδός Μήλου, αρ. 50, με Α.Φ.Μ.: 042542233, 1ος σε σειρά
μειοδοσίας, ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής με έκπτωση 39% ως εξής:
Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά την προσφορά ΣΠ1
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% x ΣΠ1

14.420,40
2.595,67

Σύνολο κατά την προσφορά ΣΔΕ1

17.016,07

Απρόβλεπτα 15% x ΣΔΕ1

2.552,41

Σύνολο κατά την προσφορά Π1

19.568,48
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Αναθεώρηση (1-Εμ) x178,58

108,93

Σύνολο κατά την προσφορά Π2

19.677,41

Φ.Π.Α. 24%

4.722,58

Δαπάνη του έργου κατά την προσφορά (με Φ.Π.Α.)

24.399,99

2.Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού
Κατά της απόφασης έγκρισης ή μη του Πρακτικού ΙΙ: «Ελέγχου Δικαιολογητικών» και την
κατακύρωση ή μη της δημόσιας σύμβασης χωρεί προσφυγή εντός προθεσμίας

πέντε (5) ημερών

από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, σύμφωνα
με το άρθρο 4 παρ. 3 της διακήρυξης και το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.»
Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης
Η Οικονομική Επιτροπή
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,
Αποφασίζει Ομόφωνα
1.Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ «Ελέγχου Δικαιολογητικών» και την κατακύρωση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ)
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» στον Οικονομικό Φορέα με
την επωνυμία «ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ», με έδρα στο Πειραιά, οδός Μήλου,
αρ. 50, με Α.Φ.Μ.: 042542233, 1ος σε σειρά μειοδοσίας, ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με έκπτωση 39% ως εξής:
Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά την προσφορά ΣΠ1
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% x ΣΠ1

14.420,40
2.595,67

Σύνολο κατά την προσφορά ΣΔΕ1

17.016,07

Απρόβλεπτα 15% x ΣΔΕ1

2.552,41

Σύνολο κατά την προσφορά Π1

19.568,48

Αναθεώρηση (1-Εμ) x178,58

108,93

Σύνολο κατά την προσφορά Π2

19.677,41

Φ.Π.Α. 24%

4.722,58

Δαπάνη του έργου κατά την προσφορά (με Φ.Π.Α.)

24.399,99

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

Κατά της απόφασης έγκρισης του πρακτικού ΙΙ και κατακύρωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ)
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ», χωρεί ένσταση εντός
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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
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