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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30298/19-06-2012 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    20η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής  
     ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    την 15-06-2012 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 15η Ιουνίου 2012, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 28077/11-06-2012 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 11-06-2012 
        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.  ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.        Μέλος   της Ο.Ε. 
3. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Δ.Σ.         «  « 
3. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.   «  « 
4. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Δ.Σ.     «  « 
5. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ            «  « 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.      «            « 
2. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.    «  « 
        

ΑΠΟΦΑΣΗ –193-   
Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 7ο  

θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά  την λήψη απόφασης για την εξέταση ένστασης και την έγκριση του 
Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 6. 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 29154/14-06-2012 έγγραφο της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου, προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις : 
(1) Του Ν.1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23Α/84), όπως ισχύει 

σήμερα μετά τη συμπλήρωση και τροποποίησή του 
(2) Του ΠΔ 609/85 «Κατασκευή Δημ. Έργων» (ΦΕΚ 223Α/31-12-85), όπως ισχύει σήμερα μετά τη 

συμπλήρωση και τροποποίησή του 
(3) Του Ν.3263/04 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 179Α/28-09-04) 
(4) Του Ν.3481/06 «Τροποποίηση στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και 

εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 162Α/02-08-06) 
(5) Του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» 

(ΦΕΚ 116 Α’ 18-6-2008). 
(6) Του Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α/08-06-06) 
(7) Του N.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) 
(8) 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) 

(9) Της εγκυκλίου 17/2010 (Αριθ. Πρωτ.: Δ17γ / 9 / 154 /ΦΝ437/21-09-2010) του Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και δικτύων 
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(10) Του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική 
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107Α/30-05-1997) όπως ισχύει σήμερα μετά τη 
συμπλήρωση και τροποποίησή του  

(11) Του Ν. 2940/01 «Aναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του 
κατασκευαστικού τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180Α/06-08-2001) 

(12) Του Ν. 1642/1986 «Για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
125Α/1986),  ο οποίος κωδικοποιήθηκε από τον Ν.2859/2000, (ΦΕΚ 248 Α΄/2000) 

(13) Του άρθρου 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-08-93) 
(14) Του Ν. 2307/1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητος Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις 

για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 113 Α/15-06-95), όπως ισχύει σήμερα 
μετά τη συμπλήρωση και τροποποίησή του 

(15) Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 247Α/95) 

(16) Του N. 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 112 Α’/13-7-2010) 

(17) Της λοιπής νομοθεσίας εκτέλεσης έργων. 
  
και αφού έλαβε υπόψη :  
(1) Την απόφαση 265/24-11-2011 (ΑΔΑ:4565ΩΕΒ-Η75) της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 

εγκρίθηκε η Κατάρτιση του Σχεδίου του Προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος 
Δράσης του Δήμου οικονομικού έτους 2012, και εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.     

(2) Την απόφαση 336/30-11-2011 (ΑΔΑ:4565ΩΕΒ-ΣΥΑ) του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία 
εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2012. 

(3) Την απόφαση 347/30-11-2011 (ΑΔΑ:4565ΩΕΒ-Η1Η) του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία 
εγκρίθηκε το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και ο Προϋπολογισμός του Δήμου για το έτος 2012. 

(4) Το με αρ. Πρωτ. 3382/29-09-2011 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας με 
το οποίο εκδόθηκε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 02 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» – Κωδικός θεματικής προτεραιότητας 
(77) Υποδομές φροντίδας παιδιών. 

(5) Την Απόφαση 304/13-10-2011 (ΑΔΑ: 45Ο9ΩΕΒ-ΒΔ7) του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 
εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου στον Άξονα Προτεραιότητας (2) «Αειφόρος Ανάπτυξη και 
Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
«ΑΤΤΙΚΗ 2007–2013», κατηγορία πράξης «Κατασκευή και ανάπτυξη υποδομών φροντίδας 
παιδιών» και η υποβολή πρότασης ένταξης πράξης με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ».  

(6) Την με αρ. Πρωτ. 50457/19-10-2011 (Α.Π ΕΔΑ 3670/21-10-2011) αίτηση του Δήμου Ιλίου προς 
την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής για χρηματοδότηση και ένταξη της 
πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 6 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» 
στο Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2007- 2013».  

(7) Το με αρ. Πρωτ. 55157/14-11-2011 (Α.Π ΕΔΑ 4041/14-11-2011) έγγραφο του Δήμου Ιλίου για 
την διαβίβαση συμφώνου αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 6 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ». 
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(8) Την Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με αριθμό Πρωτ. 3671 / 24 – 11 – 2011 (ΑΔΑ: 457Ξ7Λ7-
9Μ7) με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» στον Άξονα Προτεραιότητας 02 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2007 – 2013» με Κωδικό Πράξης : 364885. 

(9) Την χρηματοδότηση του έργου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 
από Εθνικούς πόρους μέσω του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 / ΠΔΕ. 

(10) Την με αρ. Πρωτ. 171/23-01-2012 Προέγκριση Δημοπράτησης της Πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» από την Ενδιάμεση Διαχειριστική 
Αρχή Περιφέρειας Αττικής, με την οποία διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της για τα σχέδια 
δημοπράτησης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία προκηρύχθηκε το Υποέργο 1  με τίτλο:  
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6» με κωδικό ΟΠΣ «364885» συνολικού 
προϋπολογισμού 2.550.000,00 € . 

(11) Την με αριθμό ΟΙΚ 20/2008  μελέτη του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ 
Ο.Τ 6 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ», που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και ο 
προϋπολογισμός δημοπράτησης ανέρχεται σε 2.550.000,00 € για δαπάνη εργασιών, Γ.Ε και Ο.Ε 
18% , απρόβλεπτα, δαπάνη αναθεώρησης και δαπάνη Φ.Π.Α. 23%.   

(12) Την Απόφαση 045/09-02-2012 του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΒΟΖΑΩΕΒ-77Ρ)  με την οποία 
εγκρίθηκε η μελέτη του έργου και καθορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης του η διεξαγωγή 
διαγωνισμού κατά τις κείμενες διατάξεις. 

(13) Την Απόφαση 056/23-02-2012 της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : Β44ΕΩΕΒ-Ν4Β) με την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 2.550.000,00 ευρώ (πίστωση έτους 2012) σε βάρος του Κ.Α. 
30.7321.0001 του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2012, η Διακήρυξη 
Δημοπρασίας, τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος και ορίσθηκε, 
μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της Δημοπρασίας να γίνει την 27-03-2012, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με σύστημα προσφοράς «επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο 
ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης». 

(14) Η Διακήρυξη και η Περίληψη Διακήρυξης ανοικτής δημοπρασίας του έργου έλαβε τον 9666/01-
03-2012 αριθμό Πρωτοκόλλου. 

(15) Το έγγραφο του Δήμου Ιλίου με αριθμό Πρωτοκόλλου 9680/01-03-2012 με το οποίο 
τοιχοκολλήθηκε η διακήρυξη του έργου. 

(16) Το έγγραφο του Δήμου Ιλίου με αριθμό Πρωτοκόλλου 9681/01-03-2012 με το οποίο εστάλη για 
δημοσίευση στον ελληνικό τύπο η περίληψη διακήρυξης του διαγωνισμού. 

(17) Το ΦΕΚ 98 (Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων) / 09-03-2012 με το οποίο δημοσιεύτηκε 
η περίληψη διακήρυξης του έργου. 

(18) Το έγγραφο του Δήμου Ιλίου με αριθμό Πρωτοκόλλου 4512/30-01-2012 απευθυνόμενο στην 
ΤΕΔΚΝΑ (ΠΕΔΑ), στο ΤΕΕ, στην ΠΕΔΜΕΔΕ και στην ΠΕΔΜΗΕΔΕ για τον ορισμό 
εκπροσώπου και αναπληρωτή για την συμμετοχή στην Επιτροπή Διαγωνισμού έργων συνολικού 
προϋπολογισμού ανώτερου από το όριο της 2ης τάξης ΜΕΕΠ έτους 2012.  

(19) Το από 01/02/2012 Πρακτικό Κλήρωσης του Δήμου Ιλίου (Αρ. Πρωτ. 5018/01-02-2012) για την 
ανάδειξη μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

(20) Τα έγγραφα της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
(ΠΕΔΜΕΔΕ) με αρ. Πρωτ. 677/03-02-2012 και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής 
(ΠΕΔΑ)  με αρ. Πρωτ. 85/01-02-2012, με τα οποία ορίσθηκαν εκπρόσωποι για την διαδικασία 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
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(21) Την Απόφαση με αριθμό 027/09-02-2012 της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΒΟΖΧΩΕΒ-ΗΕ6) με 
την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού. 

(22) Το έγγραφο του Δήμου Ιλίου με αριθμό Πρωτοκόλλου 9687/01-03-2012 απευθυνόμενο στην 
ΠΕΔΑ, στο ΤΕΕ και στην ΠΕΔΜΕΔΕ με το οποίο κοινοποιήθηκε η Απόφαση με αριθμό 027/09-
02-2012 της Οικονομικής Επιτροπής.     

(23) Την με αρ. Πρωτ. 10451/07-03-2012 Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  
(24) Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 27-03-2012.  
(25) Το Πρακτικό Δημοπρασίας της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο στον διαγωνισμό 

προσήλθαν και κατέθεσαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους μαζί με τους σφραγισμένους 
φακέλους των οικονομικών προσφορών τους, δεκατρείς (13) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις (Ε.Ε), 
εξετάστηκαν τα τυπικά δικαιολογητικά συμμετοχής τους, ανοίχτηκαν, ελέγχθηκαν και 
ανακοινώθηκαν οι οικονομικές τους προσφορές. Η Επιτροπή Διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση 
του ελέγχου των δικαιολογητικών, αποφάσισε ότι στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού δεν 
γίνονται δεκτές οι τέσσερις (4) κάτωθι συμμετέχουσες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις :  
1) Η Εργοληπτική Επιχείρηση με την επωνυμία : «Ν. και Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ «Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
ΑΒΕΤΕ»» διότι ο φάκελος προσφοράς δεν περιείχε το πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής 
στο ΜΕΕΠ, παρά μόνο απλό φωτοαντίγραφο αυτού.  Η διακήρυξη του διαγωνισμού στο 
Κεφάλαιο Γ’ ορίζει : 
Α) στο άρθρο 23 : Δικαιολογητικά, παρ. 23.1 Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής, ότι : 
«α. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π. πρωτότυπο 
πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της 
παρούσας. Υποβάλλεται επίσης και φωτοαντίγραφο του πτυχίου, το οποίο επικυρώνεται από 
τον Πρόεδρο της Ε.Δ. και παραμένει στη διάθεση των οργάνων του διαγωνισμού για 
αποδεικτικούς λόγους (εκδίκαση ενστάσεων και προσφυγών)». 
Β) στο άρθρο 24: Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς παρ. 24.1 ότι :  «Ο φάκελος των 
δικαιολογητικών συμμετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα δικαιολογητικά (και με τις 
διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον (επίσης επί ποινή αποκλεισμού): 
….». 

2) Η Εργοληπτική Επιχείρηση με την επωνυμία : «LATERN CONSTRUCTION COMPANY 
SA» διότι ο φάκελος οικονομικής προσφοράς  που κατατέθηκε δεν ήταν σφραγισμένος.  

  Το άρθρο 22 του Ν. 3669/2008 ορίζει ότι :  «Οι οικονομικές προσφορές στις δημοπρασίες υπο-
βάλλονται πάντα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο ……..…». 

  Το άρθρο 3 παρ. 2 της Διακήρυξης ορίζει ότι : «Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική 
προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού σφραγισμένος, δηλαδή κλεισμένος 
με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό».  

  Το άρθρο 24  της Διακήρυξης ορίζει ότι :  «Ο φάκελος της προσφοράς (προσφορά) των 
διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής 
και σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με τα κατωτέρω….». 

3) Η Εργοληπτική Επιχείρηση με την επωνυμία : «Κ/ΞΙΑ Ι. & Κ. ΧΑΤΖΗΣ Ο.Ε - 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ διότι προσκομίστηκαν εξήντα ένα (61) 
μηχανόσημα αντί των εβδομήντα ένα (71) που όριζε η διακήρυξη. Συγκεκριμένα, η διακήρυξη 
στο άρθρο 24: Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς, ορίζει ότι: «……… Ο φάκελος των 
δικαιολογητικών συμμετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα δικαιολογητικά (και με τις 
διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον (επίσης επί ποινή αποκλεισμού): …… 
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6.Τα απαιτούμενα εβδομήντα ένα (71) μηχανόσημα του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή πρωτότυπο ισόποσο 
γραμμάτιο είσπραξης αγοράς ενσήμων Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (επ  ́ονόματι του διαγωνιζομένου)».  

4) Η Εργοληπτική Επιχείρηση με την επωνυμία : «Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ του 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΘΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ» διότι για το μέλος της Κοινοπραξίας 
με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» διαπιστώθηκαν τα κάτωθι : 
i. Υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 23.2.2.βii της 

διακήρυξης όσον αφορά στην στελέχωση του πτυχίου της Εργοληπτικής Επιχείρησης και 
του αντιγράφου του ΜΕΕΠ της. Συγκεκριμένα, στην υπεύθυνη δήλωση που 
προσκομίστηκε για τα πρόσωπα (ονομαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της 
επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ (άρθρο 23.2.2.βii της 
διακήρυξης), αναγράφεται ότι : «…. ii) Το στέλεχος του πτυχίου της επιχείρησης είναι ο 
Χρίστος Ι. Πανταζίδης και είναι ασφαλισμένος  στο ΤΣΜΕΔΕ….», ενώ στο αντίγραφο του 
πτυχίου ΜΕΕΠ της Εργοληπτικής Επιχείρησης αναφέρεται ως στελέχωση του πτυχίου οι : 
«ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Δ.  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και ΚΑΡΒΟΥΝΗ Ι. 
ΚΩΝ/ΝΑ». 

ii. Προσκομίστηκε Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι : « …. Άρθρο 23.2.4. παρ. 
γ. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο είναι 235.822,94 Ε. (Δ. Βύρωνα βλ. συνημ. Βεβαίωση ανεκτ.) 
……………… 7. Δεν έχω ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του 
νομίμου όπως αυτό τίθεται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).».  Από τα 
αναφερόμενα στην Υπεύθυνη Δήλωση προκύπτει ότι η Ε.Ε. με την επωνυμία  
«ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» έχει έργο σε εξέλιξη στο Δήμο Βύρωνα 
με ανεκτέλεστο υπόλοιπο είναι 235.822,94 €, το οποίο δεν είναι ανώτερο του νομίμου 
όπως αυτό τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Ως εκ τούτου, θα έπρεπε 
να έχει προσκομίσει ασφαλιστική ενημερότητα του εν λόγω έργου σύμφωνα με το άρθρο 
23.2.2.β. στο οποίο αναφέρεται ότι : «Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται 
από την αρμόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι 
έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της Εργ. Επιχειρ., όσον αφορά στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή 
και με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία,  για την Εργ.  Επ.  και για όλες τις Κοινοπραξίες 
στις οποίες συμμετέχει, καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 3 άρθρου 20 του Ν. 
3669/08 (ΚΔΕ) στην Ελλάδα».   

   Επίσης, η Επιτροπή Διαγωνισμού αναφέρει ότι προέβηκε σε έλεγχο εγκυρότητας του 
εργοληπτικού πτυχίου της ανωτέρω Ε.Ε. μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Έργων / Διεύθυνση Δ15 και διαπίστωσε ότι η Ε.Ε. αναφερόταν 
ως διαγραμμένη. Η Επιτροπή Διαγωνισμού υπέβαλλε σχετικό ερώτημα στην Γενική 
Γραμματεία Δημοσίων Έργων / Διεύθυνση Μητρώου & Τεχνικών Επαγγελμάτων, η οποία 
με το υπ΄ αριθμ Πρωτ. Δ15/6535/02-05-2012 έγγραφό της (Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου 
20384/03-05-2012) βεβαιώνει ότι το Εργοληπτικό Πτυχίο της ανωτέρω Ε.Ε είναι σε ισχύ 
με ημερομηνία λήξης την 30-01-2015.    

Οι παραδεκτές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας καταγράφηκαν στον Πίνακα 3 του Πρακτικού 
Δημοπρασίας ως εξής : 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Β4ΛΥΩΕΒ-ΑΦΜ



 6 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Α/Α Εργοληπτική Επιχείρηση Ποσοστό 
έκπτωσης 

Τελική 
Δαπάνη 
Σ.Δ.Ε. 

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΜΑΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.» 

48,33% 890.129,83 € 

2 Κ/Ξ FTF ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. «FTF Α.Ε.» - 
MA.CON.STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ 
«MA.CON.STRUCTION Α.Ε.» 

46,06% 929.290,53 € 

3 ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με δ.τ «ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε» 

45,31% 942.073,91 € 

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

43,25% 977.642,13 € 

5 CYFIELD DEVELOPMENT PUBLIC LTD 42,72% 986.852,28 € 

6 ΚΑΣΤΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ 
«ΚΑΣΤΡΙ Α.Τ.Ε» 

41,39% 1.009.762,16 € 

7 Κ/Ξ ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΕ – ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

41,06 % 1.015.380,10 € 

8 Κ/Ξ Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ – ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. 
με δ.τ. «Χ. & Κ. ΤΕΧΝΙΚΗ» -  Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. «Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ» 

38,37% 1.061.724,38 € 

9 Κ/Ξ CONSTRUCTOR Α.Ε. – ΕΛ.ΤΕ Ε.Π.Ε. 38,00% 1.068.085,51 € 

(26) Τα έγγραφα της Επιτροπής Διαγωνισμού με αριθμό Πρωτ. 14663 / 28-03-2012 και 14660 / 28-03-
2012 προς στο Ε.Τ.Α.Α ΑΘΗΝΩΝ και στη Τράπεζα MARFIN EGNATIA BANK αντίστοιχα, που 
αφορούν στον έλεγχο γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στο πλαίσιο εφαρμογής 
της εγκυκλίου 17/2010 (Αριθ. Πρωτ. : Δ17γ / 9 / 154 /ΦΝ437/21-09-2010) του  Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

(27) Το με αριθμ. Πρωτ.  27459/ 25–04–2012 (Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου 19553/27-04-2012) έγγραφο 
του Ε.Τ.Α.Α ΑΘΗΝΩΝ και το από 28/03/2012 (Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου 14931/28-03-2012) 
έγγραφο της Τράπεζας MARFIN EGNATIA BANK με τα οποία διαπιστώθηκε η εγκυρότητα των 
εγγυητικών επιστολών συμμετοχής όλων των διαγωνιζομένων. 

(28) Το με αρ. Πρωτ. 22602/15-05-2012 Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης του Πρακτικού Δημοπρασίας. 
(29) Την με αριθμό Πρωτοκόλλου 22718/15-05-2012 Ανακοίνωση της Επιτροπής Διαγωνισμού προς 

όλες τις συμμετέχουσες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις (μέσω FAX) για την ανάρτηση του Πρακτικού 
Δημοπρασίας. 

(30) Τους φακέλους προσφορών (δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών) των Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό. 

(31) Την με αρ. Πρωτ. 23837/21-05-2012 ένσταση της Εργοληπτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Ν. 
και Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 
δ.τ ΄΄Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ΄΄» κατά του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
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(32) Το με αριθ. Πρωτ. 24984/24-05-2012 έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού προς το Γραφείο 
Νομικών Συμβούλων για παροχή γνωμοδότησης. 

(33) Την με αριθ. Πρωτ. 27234/07-06-2012 γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικών Συμβούλων στην 
οποία αναφέρεται ότι :   
«… Α) Με το με αρ. πρωτ. 22718/15.5.2012 έγγραφό της η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωστοποίησε 
στους ενδιαφερόμενους ότι δύναται να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλλουν τις σχετικές 
ενστάσεις τους μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση η οποία έγινε στις 15.5.2012. Στην εν 
λόγω ανακοίνωση γινόταν ρητή αναφορά ότι το σχετικό Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 
διατίθεται για ενημέρωση στο Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου Ιλίου από την 16.5.2012. 
Β) Επομένως η προθεσμία της ασκήσεως της ενστάσεως αρχίζει από τις 16.5.2012. Δηλαδή η 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενστάσεως είναι η 20.5.2012. Όμως εφόσον η τελευταία 
ημέρα υποβολής της ένστασης ήταν αργία (Κυριακή), η προθεσμία παρατείνεται για την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα (άρθρο 242 Α.Κ.) και επομένως η ένσταση η οποία κατατέθηκε στις 21.5.2012 
εμπροθέσμως έχει ασκηθεί και θα πρέπει να εξεταστεί στην ουσία της.»  

(34) Την από 07/06/2012 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού επί της υποβληθείσας ένστασης 
στην οποία αναφέρονται τα εξής : 
« …. (6) Η Επιτροπή Διαγωνισμού επί της υποβληθείσας ένστασης της Εργοληπτικής Επιχείρησης με 
την επωνυμία «Ν. και Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ «Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ»», αναφέρει τα εξής:  
i. Η δημοπρασία του έργου του θέματος διενεργήθηκε στις 27/03/2012, ενώπιον της Επιτροπής 

Διαγωνισμού. Η Επιτροπή Διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της διακήρυξης : 
· Προέβηκε στην παραλαβή των φακέλων προσφορών και για κάθε μία συμμετέχουσα 

Εργοληπτική Επιχείρηση (Ε.Ε.) αρίθμησε τις προσφορές κατά σειρά προσέλευσης, 
κατέγραψε στο Πρακτικό τα στοιχεία της Ε.Ε. (επωνυμία, FAX) και τα στοιχεία του 
προσώπου που υπέβαλε τον φάκελο προσφοράς (ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, 
χρονολογία έκδοσης και αρμόδια αρχή έκδοσης) και αφού διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε άλλος 
ενδιαφερόμενος να επιδώσει προσφορά κήρυξε την λήξη παραλαβής προσφορών. Ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινώνησε με το Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας και 
διαπίστωσε ότι δεν είχαν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές. Στον εν λόγω διαγωνισμό 
κατατέθηκαν συνολικά δεκατρείς (13) προσφορές. 

· Κατόπιν, σε δημόσια συνεδρίαση και με παρουσία των διαγωνιζομένων, ανοίχτηκαν από την 
Επιτροπή (κατά σειρά κατάθεσης) οι φάκελοι που περιείχαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Για κάθε συμμετέχουσα Ε.Ε. κατέγραψε στα φύλλα 
ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής που περιλαμβάνονται στο  Πρακτικό Δημοπρασίας τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονταν στο φάκελο, χωρίς ταυτόχρονα να ελέγξει το 
νομότυπο και την πληρότητά τους, μονόγραψε τα έγγραφα αυτά, έλεγξε την πρωτότυπη 
βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π., επικύρωσε το αντίγραφο αυτής (για όσες Ε.Ε. 
προσκόμισαν την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π.) και το επέστρεψε αμέσως. 

·  Στη συνέχεια, αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές, μονογράφηκαν από τον 
Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ., ανακοινώθηκαν τα επιμέρους στοιχεία τους (ποσοστά 
έκπτωσης κάθε ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς για κάθε 
διαγωνιζόμενο, μέση έκπτωση  - αν αναγραφόταν - ) τα οποία καταγράφηκαν στον Πίνακα 2 
του Πρακτικού Διαγωνισμού. 

· Η περιγραφόμενη διαδικασία ακολουθήθηκε για όλες τις συμμετέχουσες Εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις.  

ii. Όσον αφορά στην διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης της Προσφοράς της συμμετέχουσας 
Εργοληπτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Ν. και Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΑΔΑ: Β4ΛΥΩΕΒ-ΑΦΜ



 8 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ «Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
ΑΒΕΤΕ»», η Επιτροπή Διαγωνισμού αναφέρει τα εξής : 
1. Η Επιτροπή Διαγωνισμού παρέλαβε τον φάκελο προσφοράς της ανωτέρω εταιρείας, τον 

καταχώρησε με τον αριθμό (13), κατέγραψε στο Πρακτικό Δημοπρασίας τα στοιχεία της 
(επωνυμία, FAX) και τα στοιχεία του προσώπου που υπέβαλε τον φάκελο προσφοράς 
(ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, χρονολογία έκδοσης και αρμόδια αρχή έκδοσης). Κατά 
την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία παραλαβής των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
δεν γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου προσφοράς (επομένως και αν περιέχεται η 
πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π.), αφού αρχικά απλά παραλαμβάνει και δεν 
προβαίνει στον έλεγχο αυτού σύμφωνα και με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 4.1.γ της 
διακήρυξης, το οποίο ορίζει ότι : «Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιόν της 
από ημεδαπή επιχείρηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού καταγράφει (με βάση το επιδεικνυόμενο 
σχετικό έγγραφο) τα στοιχεία του προσώπου που τον υποβάλλει (τουλάχιστον 
ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας ή συναφούς εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητά 
του). Τέτοια καταγραφή δεν γίνεται σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της προσφοράς». 

2. Στην συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού κατέγραψε στο φύλλο ελέγχου δικαιολογητικών 
συμμετοχής (Σειρά κατάθεσης: 13) του Πρακτικού Δημοπρασίας τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά που περιέχονταν στον εν λόγω φάκελο και αναλυτικά περιγράφονται στα 
άρθρα 23 και 24 της διακήρυξης, χωρίς ταυτόχρονα να ελέγξει το νομότυπο και την 
πληρότητά τους και αναζήτησε μέσα στο φάκελο δικαιολογητικών τη πρωτότυπη βεβαίωση 
εγγραφής της Ε.Ε. στο ΜΕΕΠ, ώστε ο Πρόεδρος της Επιτροπής να επικυρώσει το 
φωτοαντίγραφό της και να επιστρέψει την πρωτότυπη σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.δ και 23 της 
διακήρυξης, τα οποία ορίζουν τα εξής : 
α)  Άρθρο 4.1.δ. : ««Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίγονται από 
την Επιτροπή, η οποία καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 
περιέχονται στο φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχει το νομότυπο και την πληρότητά τους), 
μονογράφονται τα έγγραφα αυτά, ελέγχει την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. 
και την επιστρέφει αμέσως, αφού πρώτα διαπιστώσει ότι στο φάκελο υπάρχει αντίγραφο 
αυτής, το οποίο επικυρώνει αν δεν είναι ήδη επικυρωμένο ή το αντίγραφο εγγραφής σε 
επαγγελματικό μητρώο ή κατάλογο της αλλοδαπής (όταν ο διαγωνιζόμενος είναι αλλοδαπός 
από κράτος -  μέλος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει κυρώσει τη συμφωνία του 
Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις» 
β) Άρθρο 23 της διακήρυξης (Δικαιολογητικά): «Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που 
συμμετέχει στη δημοπρασία, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι 
πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 22, 
προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά: 23.1 Δικαιολογητικά επαγγελματικής 
εγγραφής α. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π. 
πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο 
άρθρο 21 της παρούσας. Υποβάλλεται επίσης και φωτοαντίγραφο του πτυχίου, το οποίο 
επικυρώνεται από τον Πρόεδρο της Ε.Δ. και παραμένει στη διάθεση των οργάνων του 
διαγωνισμού για αποδεικτικούς λόγους (εκδίκαση ενστάσεων και προσφυγών)….». 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά την αναζήτηση της πρωτότυπης βεβαίωσης εγγραφής στο 
ΜΕΕΠ της ενιστάμενης Εργοληπτικής Επιχείρησης διαπίστωσε ότι αυτή δεν περιεχόταν ούτε 
εντός του φακέλου δικαιολογητικών αλλά ούτε και εντός του φακέλου προσφοράς. Το μόνο 
που περιεχόταν ήταν απλό φωτοαντίγραφο αυτής. Το ανωτέρω γεγονός έγινε αντιληπτό από 
τον εκπρόσωπο της Εργοληπτικής Επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισμό, ο οποίος ήταν 
παρών καθ΄ όλη τη διάρκεια ανοικτής διαδικασίας του διαγωνισμού και θέλησε να επιδείξει 
στην Επιτροπή Διαγωνισμού το ελλείπον δικαιολογητικό (πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής της 
Ε.Ε. στο ΜΕΕΠ).   
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Όμως, η Επιτροπή Διαγωνισμού αρνήθηκε την εκ των υστέρων επίδειξη ή / και προσκόμιση 
της πρωτότυπης βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ από τον εκπρόσωπο ενιστάμενης 
Εργοληπτικής Επιχείρησης προς συμπλήρωση του φακέλου δικαιολογητικών και ως εκ τούτου 
το φωτοαντίγραφο αυτής δεν επικυρώθηκε  από τον  Πρόεδρο της Ε.Δ.  
Επομένως, ο προβαλλόμενος ισχυρισμός ότι στον εν λόγω διαγωνισμό υπεβλήθη η πρωτότυπη 
βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ είναι παντελώς αναληθής. 
Επιπρόσθετα :   
· Η διακήρυξη του διαγωνισμού (Κεφάλαιο Γ’) και στο άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου 

Προσφοράς παρ. 24.1 ορίζει ότι : «Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιέχει 
επί ποινή αποκλεισμού όλα τα δικαιολογητικά (και με τις διακρίσεις) που αναφέρονται 
στο άρθρο 23 και επιπλέον (επίσης επί ποινή αποκλεισμού): ….» 

· Το άρθρο 3 της Εγκυκλίου 24/2004 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Αρ. Πρωτ. Δ17α/10/101/Φ.Ν 
437/20-10-2004) στο πλαίσιο της επιτάχυνσης στη διαδικασία διεξαγωγής ενός 
διαγωνισμού με σκοπό την πλήρη εξασφάλιση της διαφάνειας ορίζει ότι : «… Συνεπώς  
εφεξής όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει η διακήρυξη θεωρούνται ουσιώδη και δεν 
είναι δυνατή εκ των υστέρων η συμπλήρωση μη υποβληθέντων και η διόρθωση 
εσφαλμένων ή άλλων που είχε λήξει ο χρόνος ισχύος τους. Οι μόνες αποδεκτές 
πλημμέλειες αφορούν απλά γραμματικά ή αριθμητικά λάθη που δεν αφήνουν σε καμία 
περίπτωση αμφιβολία για το περιεχόμενο του εγγράφου και βέβαια δεν αλλοιώνουν το 
περιεχόμενό του». 

· Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 3263/2004 (ΦΕΚ 179Α): 
«Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των Δημοσίων έργων και συναφείς διατάξεις» και της 
παρ. 7 του άρθρου 22 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α): «Κύρωση της κωδικοποίησης της 
νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» ορίζουν ότι: «Η μη υποβολή οποιουδήποτε 
από τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προβλέπονται στη διακήρυξη καθιστά την 
προσφορά απαράδεκτη». Παράλληλα η παρ. 7 του άρθρου 17 του Π.Δ 609/85, η οποία 
έδινε τη δυνατότητα συμπλήρωσης δικαιολογητικών που δεν προσκομίσθηκαν, 
καταργήθηκε ρητά με την παρ. 3ε του άρθρου 12 του Ν. 3263/04. Συνεπώς, με το Ν. 
3263/2004, που η υποβολή και το άνοιγμα των προσφορών γίνεται την ίδια μέρα, δεν 
επιτρέπεται η συμπλήρωση δικαιολογητικών που δεν προσκομίσθηκαν, αφού 
οποιοδήποτε ελλείπον δικαιολογητικό καθιστά την προσφορά απαράδεκτη και ο 
διαγωνιζόμενος αποκλείεται. Κι αυτό συμβαίνει ευλόγως γιατί θα υπήρχε εκκρεμότητα 
απαράδεκτη για τη διαφάνεια του διαγωνισμού, αν ετίθετο ζήτημα συμπλήρωσης των 
δικαιολογητικών μιας κατ΄ αρχήν απαράδεκτης προσφοράς.  

Από τα προεκτεθέντα και από το πραγματικό γεγονός ότι δεν περιεχόταν ούτε στον φάκελο 
δικαιολογητικών αλλά και ούτε στον φάκελο προσφοράς της ενιστάμενης Ε.Ε. το πρωτότυπο  
εγγραφής της στο Μ.Ε.ΕΠ., καθίσταται σαφώς ότι τόσο το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει εν 
λόγω διαγωνισμό όσο και η σχετική διακήρυξη δημοπρασίας, η οποία έχει χαρακτήρα 
κανονιστικής διοικητικής πράξεως που διέπει την δημοπρασία και δεσμεύει τόσο τη Δημόσια 
Αρχή όσο και τους διαγωνιζομένους, απαιτούν επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίζεται 
εντός του φακέλου δικαιολογητικών το πρωτότυπο εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), αποκλείοντας έτσι την κατάθεση αντιγράφου αυτού ή την 
επίδειξη (εκτός φακέλου) αυτού (Γν. ΝΣΚ 14/2007, Τμήμα Γ).   

3. Επίσης, ο λόγος που αναφέρεται στην ένσταση ότι  «χωρίς το πρωτότυπο πτυχίο, σε κανένα 
διαγωνισμό δεν μπορείς να συμμετέχεις και δεν σε αφήνουν να προσκομίσεις ούτε 
δικαιολογητικά αλλά ούτε οικονομική προσφορά» είναι αβάσιμος λόγω του ότι : 
· Η διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των φακέλων προσφορών ήτοι, κατάθεση 

προσφορών, άνοιγμα και καταγραφή στοιχείων και δικαιολογητικών συμμετοχής (χωρίς 
ταυτόχρονα να ελέγχεται το νομότυπο και η πληρότητά τους), αποσφράγιση οικονομικών 
προσφορών, έλεγχος ομαλότητας οικονομικών προσφορών, έλεγχος των δικαιολογητικών 
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συμμετοχής, κ.λ.π. γίνεται σε ενιαίο στάδιο και όλα αυτά καταγράφονται στο Πρακτικό 
Δημοπρασίας όπως επίσης και οι λόγοι απόρριψης προσφορών που κρίθηκαν 
απαράδεκτες. 

·  Το άρθρο 3 της διακήρυξης : «Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στο 
διαγωνισμό – Τρόπος υποβολής φακέλου προσφοράς» και ειδικότερα η παρ. 3.5 αυτής 
ορίζει ότι : «Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και 
επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν.» και ως εκ τούτου, η ενιστάμενη Ε.Ε έγινε δεκτή στο 
διαγωνισμό λόγω του εμπροθέσμου της προσφοράς της.  

(7) Επομένως, εν όψει των ανωτέρω αναλυτικών εκτεθέντων, η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα ότι 
η υπό κρίση ένσταση της Εργοληπτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Ν. και Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ «Ν. & Α. 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ»» θα πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της».   

(35) Το με αριθμό Πρωτοκόλλου 29154 / 14 – 06 – 2012 έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού για την 
λήψη σχετικής απόφασης  

  

Αποφασίζει    Ομόφωνα 
 
 

1. Απορρίπτει στο σύνολό της, την υποβληθείσα ένσταση της Εργοληπτικής Επιχείρησης με την 
επωνυμία «Ν. και Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΄΄Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ΄΄», αποδεχόμενη την από 07/06/2012 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. 

2. Εγκρίνει το Πρακτικό Δημοπρασίας που διεξήχθη στις 27/03/2012 για την ανάδειξη αναδόχου για 
την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6», το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από 
Εθνικούς πόρους μέσω του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 / ΠΔΕ (Κωδικός Πράξης ΣΑ: 
2011ΕΠ08580034). 

3. Κατακυρώνει το διαγωνισμό για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6» 
στην Εργοληπτική Επιχείρηση με την επωνυμία : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΜΑΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΄΄ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.΄΄», η οποία προσέφερε την πλέον συμφέρουσα οικονομική 
προσφορά κατά σειρά μειοδοσίας με μέση έκπτωση 48,33%, ως εξής : 

  
Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη προσφορά  : 754.347,31 € 
Γ.Ε & Ο.Ε 18%  : 135.782,52 € 
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη προσφορά  : 890.129,83 € 
Απρόβλεπτα 15%  : 133.519,47 € 
Σύνολο  : 1.023.649,30 € 
Αναθεώρηση : 47.559,33 € 
Σύνολο δαπάνης του έργου κατά τη προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) : 1.071.208,63 € 
Φ.Π.Α. 23% : 246.377,98 € 
Σύνολο δαπάνης του έργου κατά τη προσφορά (με Φ.Π.Α.) : 1.317.586,61 € 
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Με 2ο προσωρινό μειοδότη την Εργοληπτική Επιχείρηση με την επωνυμία : «Κ/Ξ FTF 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. «FTF Α.Ε.» - 
MA.CON.STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ 
΄΄MA.CON.STRUCTION Α.Ε.΄΄» με μέση έκπτωση 46,06% και με 3ο προσωρινό μειοδότη την 
Εργοληπτική Επιχείρηση με την επωνυμία : «ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
– ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με δ.τ ΄΄ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε΄΄» με μέση έκπτωση 
45,31%. 

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.  
 
 

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

    Κανελλόπουλος Γ.  Γκιώνης Ι.,  
Φεγγερός Β., Θεοδωρακόπουλος Γ.,  

          Πετρόπουλος Χ., Μπαρμπαγιάννης Χ.  
                

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ   
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