
 

 

Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 71993/23.12.2014 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                             53
η
 Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής  

∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 23.12.2014 

Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 23
η
 ∆εκεµβρίου 

2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.30 µ.µ., ύστερα από την υπ. αριθµ. 71577/19.12.2014 πρόσκληση του 

∆ηµάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα σε όλα 

τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής στις 19.12.2014 

        Η Οικονοµική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) µέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ    ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.  Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ∆.Σ.     «    « 

3. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ∆.Σ.      «    « 

4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.     «    « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.                «    « 

6. ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ∆.Σ.   Αν. Μέλος της Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ         Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆.Σ.      Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ∆.Σ.               «    « 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ –489– 

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

το 8
ο 
θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε το άρθρο 75 § 6, που αφορά λήψη απόφασης για 

την έγκριση του πρακτικού δηµοπρασίας του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ άριθµ. 71854/23.12.2014 έγγραφο της Τεχνικής 

Υπηρεσίας  του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

«Σας διαβιβάζουµε: 

1) Το φάκελο της δηµοπρασίας  του  έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ» µε όλα τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα που περιλαµβάνονται σε αυτόν 

2) Το Πρακτικό ∆ιαγωνισµού του παραπάνω έργου. 
3) Τους φακέλους προσφορών (δικαιολογητικών και οικονοµικών προσφορών) των Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων που συµµετείχαν στον διαγωνισµό. 
 

Σας ενηµερώνουµε ότι αφού λάβετε υπόψη : 

Α) Τις διατάξεις: 

ΑΔΑ: ΨΕΝΧΩΕΒ-7Δ5



(1) Του Ν.1418/84 «∆ηµόσια Έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 23Α/84), όπως ισχύει 
σήµερα µετά τη συµπλήρωση και τροποποίησή του 

(2) Του Π∆ 609/85 «Κατασκευή ∆ηµ. 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 179
Α
/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 ∆ηµοσίων Έργων» 
(ΦΕΚ 116 Α’ 18-6-2008). 

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

(7) Του N.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) 

(8) Του Π∆ 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.: ∆17γ / 9 / 154 /ΦΝ437/21-09-2010) του Υπουργείου 
Υποδοµών, Μεταφορών και δικτύων 

(10) Του Ν. 2503/97 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107

Α
/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 180

Α
/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 ΤΣΜΕ∆Ε (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 ∆ηµόσιου 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 ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010) 

(17) Της λοιπής νοµοθεσίας εκτέλεσης έργων. 
  
Β) Τα κάτωθι στοιχεία και έγγραφα που περιλαµβάνονται στον φάκελο δηµοπρασίας  του  έργου: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ» :  

(1) Την µε αριθµό ΟΙΚ 04/2014  µελέτη του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ», που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου και ο 
προϋπολογισµός δηµοπράτησης ανέρχεται σε 73.000,00 € για δαπάνη εργασιών, Γ.Ε και Ο.Ε 
18% , απρόβλεπτα και δαπάνη Φ.Π.Α. 23%.   

(2) Την απόφαση 028/2014 (Α∆Α:ΒΙΡΧΩΕΒ-8ΥΣ) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του ∆ήµου για το έτος 2014. 

(3) Την απόφαση 130/13-3-2014 (Α∆Α:ΒΙΞ9ΩΕΒ-Π7Π) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου για το έτος 2014. 

(4) Την Απόφαση 140/27-03-2014 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α: ΒΙΗ2ΩΕΒ-ΑΝΑ)  µε την οποία 
εγκρίθηκε η µελέτη του έργου και καθορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσής του η διεξαγωγή 
πρόχειρου διαγωνισµού µε σύστηµα προσφοράς «επιµέρους ποσοστά έκπτωσης κατά οµάδες 
τιµών, σε συµπληρωµένο τιµολόγιο οµαδοποιηµένων τιµών της Υπηρεσίας µε έλεγχο 
οµαλότητας των επί µέρους ποσοστών έκπτωσης». 

ΑΔΑ: ΨΕΝΧΩΕΒ-7Δ5



(5) Την Απόφαση 140/08-04-2014 της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α : ΒΙΗΜΩΕΒ-ΑΓΡ) µε την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 73.000,00 ευρώ (πίστωση έτους 2014) , σε 
βάρος του Κ.Α. 15.7331.0006 . 

(6) Την Απόφαση 358/29-10-2014 της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α :6ΑΞΞΩΕΒ-80Π)  µε την οποία 
εγκρίθηκαν εκ νέου οι όροι διακήρυξης για τη δηµοπράτηση κατασκευής του έργου. 

(7) Η ∆ιακήρυξη και η Περίληψη ∆ιακήρυξης (Α∆Α : Β21ΟΩΕΒ-ΓΣΧ) πρόχειρου διαγωνισµού του 
έργου έλαβαν αρ. πρωτ. τον 65080/04-06-2014 . 

(8) Η έγκριση του πρωτογενούς αιτήµατος έλαβε Α∆ΑΜ : 14PROC002401348  2014-11-13. 

(9) Το έγγραφο του ∆ήµου Ιλίου µε αριθµό Πρωτοκόλλου 65234/12-11-2014 µε το οποίο 
τοιχοκολλήθηκε η διακήρυξη του έργου. 

(10) Το έγγραφο του ∆ήµου Ιλίου µε αριθµό Πρωτοκόλλου 65137/12-11-2014 µε το οποίο εστάλη 
για δηµοσίευση στον ελληνικό τύπο η περίληψη διακήρυξης του διαγωνισµού. 

(11) Την από  13-11-2014 δηµοσίευση της περίληψης διακήρυξης του έργου στην εφηµερίδα 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ. 

(12) Την Απόφαση µε αριθµό 101/13-03-2014 της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΒΙΞΟΩΕΒ-5Λ5) µε 
την οποία ορίστηκε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 

(13) Την µε αρ. Πρωτ. 65255/12-11-2014 Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.  

(14) Το έγγραφο της ΠΕ∆ΜΕ∆Ε µε αριθµ. Πρωτ. 2765 / 18-11-2014 µε το οποίο ορίστηκε 
εκπρόσωπός της για την επιτροπή διαγωνισµού του έργου του θέµατος. 

(15) Η δηµοπράτηση του έργου έγινε στις 18-11-2014.  

(16) Το Πρακτικό ∆ηµοπρασίας της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε το οποίο στον διαγωνισµό 
προσήλθαν και κατέθεσαν τα δικαιολογητικά συµµετοχής τους µαζί µε τους σφραγισµένους 
φακέλους των οικονοµικών προσφορών τους, τέσσερις  (4) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις (Ε.Ε), 
εξετάστηκαν τα τυπικά δικαιολογητικά συµµετοχής τους, ανοίχτηκαν, ελέγχθηκαν και 
ανακοινώθηκαν οι οικονοµικές τους προσφορές. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µετά την 
ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών, αποφάσισε ότι στην περαιτέρω διαδικασία του 
διαγωνισµού γίνονται δεκτές και οι τέσσερις (4) συµµετέχουσες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις. Οι 
προσφορές τους κατά σειρά µειοδοσίας καταγράφηκαν στον Πίνακα 3 του Πρακτικού 
∆ηµοπρασίας. 

(17) Το µε αρ. Πρωτ. 68993/04-12-2014 Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης του Πρακτικού ∆ηµοπρασίας. 

(18) Την µε αριθµό Πρωτοκόλλου 68995/04-12-2014 Ανακοίνωση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού προς 
όλες τις συµµετέχουσες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις (µέσω FAX) για την ανάρτηση του 
Πρακτικού ∆ηµοπρασίας. 

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

 
 
Παρακαλούµε, όπως αποφασίσετε για:  
1. την έγκριση του Πρακτικού  ∆ηµοπρασίας  του  έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ», σύµφωνα µε το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης 
της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» και το άρθρο 4 «∆ιαδικασία Κατάθεσης και 
εξέτασης των προσφορών» της υπ’ αριθµ. 65080/12-11-2014  διακήρυξης. 

2. Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού.  
 
 

 Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 

Αποφασίζει  Οµόφωνα 

Α. ∆έχεται να συζητηθεί το θέµα κατ’ επείγον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του 

Ν. 3852/2010 

ΑΔΑ: ΨΕΝΧΩΕΒ-7Δ5



 Β. Εγκρίνει το Πρακτικό  ∆ηµοπρασίας που διεξήχθη στις 18/11/2014 για την ανάδειξη 
αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ», προϋπολογισµού 73.000€ σε βάρος του Κ.Α. 15.7331.0006 και έχει ως κατωτέρω: 
 

                    ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

(1) Στο  Ίλιον, σήµερα την  18 - 11 -  2014  οι παρακάτω υπογράφοντες : 

i. Σκεντέρης Κωνσταντίνος , Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός , ως Πρόεδρος   

ii. Μιχαηλίδης Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδοµής Τ.Ε. ως τακτικό µέλος και 

iii. Μητρογιάννη Ιωάννα , Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός, ως αναπληρωµατικό µέλος, 
που αποτελούµε την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» και η οποία συγκροτήθηκε 
σύµφωνα µε την υπ΄ αρ. 101 / 13 - 03 - 2014  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και µε την γραµµατειακή 
υποστήριξη της Κας Αλειφέρη Χρυσούλας (Εργ, ∆οµικών Έργων), συνήλθαµε στα γραφεία της Υπηρεσίας, την 
ώρα 9:30 π.µ (όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της διακήρυξης), κηρύσσοντας την έναρξη παραλαβής προσφορών και 
καλέσαµε τους επιθυµούντες παρευρισκοµένους να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό. 

(2) Προσήλθαν κατά σειρά οι παρακάτω αναγραφόµενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις και παρέδωσαν στην 
επιτροπή τους φακέλους των δικαιολογητικών συµµετοχής τους και οικονοµικών προσφορών (πίνακας 1).  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  1 

 

Α/
Α 

Ε.Ε.  ή  Κ/ξία 
Εξουσιοδοτηµένο

ς εκπρόσωπος 
Πτυχίο 

Πλήρωση 
τυπικών 

προϋποθέσε
ων 

FAX 

   Τάξη Κατηγ
ορία 

ΝΑΙ ΟΧΙ  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
 
1 

 
ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 

 
ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 

Α1 
Α1 

ΟΙΚ. 
ΗΜ Χ  

211-
8002637 

 
2 

ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -  
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 

ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ 

1η 
 

Α2 

ΟIK. 
 

ΗΜ Χ  

210-
8130106 

210-
9325397 

 
3 

 
ΓΙΑΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΓΙΑΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1η 
2η 

ΟΙΚ. 
ΗΜ Χ  

210-
8065564 

 
4 

ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - 
ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΤΖΕΡΕΜΕΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

1η 
 

1η 

ΟΙΚ. 
 

ΗΜ 
Χ  

210-
5773374 

(3) Μετά τη λήξη της ώρας επίδοσης προσφορών (σύµφωνα µε το άρθρο 18 της διακήρυξης) και αφού 
διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε άλλος ενδιαφερόµενος να επιδώσει προσφορά, κηρύχθηκε ως περαιωθείσα η 
επίδοση προσφορών της δηµοπρασίας.   Ο Πρόεδρος  της  Επιτροπής  µετά  από  επικοινωνία  µε  το  
Πρωτόκολλο  της  Υπηρεσίας διαπίστωσε ότι δεν είχαν αφιχθεί ταχυδροµικώς προσφορές.             

(4) Κατόπιν, σε δηµόσια συνεδρίαση και µε παρουσία των διαγωνιζοµένων, ανοίχτηκαν από την Επιτροπή 
(κατά σειρά κατάθεσης) οι φάκελοι µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, τα 
οποία κατέγραψε (όπως φαίνεται στα φύλλα ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής και στον πίνακα 1), 
µονόγραψε και έλεγξε την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής τους στο ΜΕΕΠ (άρθρο 4 της διακήρυξης). 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΕΝΧΩΕΒ-7Δ5



ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ή Κ/ΞΙΑ Ε. Ε.: ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΠΑ 
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1 

 
Υποβολή 

Α/Α Άρθρο Απαίτηση 
ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 23.1 Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΜΕΕΠ Χ  ΛΗΞΗ : 17/03/2017        

2 23.2.1 Ενηµερότητα πτυχίου - -  

3 23.2.2.α.i 
Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση κλπ. 

Χ   

4 23.2.2.α.ii 

Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται 
στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν 
καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήµατα της 
περίπτωσης αυτής (Ο.Ε, Ε.Ε, ΕΠΕ, Α.Ε) 

    Χ   

5 23.2.2.α.iii 

Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει  
πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο της επιβλήθηκε 
ποινή που της στερεί το δικαίωµα συµµετοχής της σε 
δηµοπρασίες δηµοσίων έργων 

Χ   

6 23.2.2.α.iv 

Υπεύθυνη δήλωση ότι το ανεκτέλεστο µέρος των 
εργολαβικών συµβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια 
ανεκτέλεστου που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 
3669/08  

Χ   

7 23.2.2.β 

Ασφαλιστική Ενηµερότητα της Ε.Ε και για όλες τις Κ/ξίες 
που συµµετέχει, καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί 
(πρωτότυπη ή νόµιµα επικυρωµένο φωτοαντίγραφο ή 
υπεύθυνη δήλωση ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι 
φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου) 

Χ  ΛΗΞΗ :16/04/2015 

8 23.2.2.β.i 

Υπεύθυνη δήλωση ότι τα πρόσωπα που απασχολούν µε 
σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας είναι ασφαλισµένα 
στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς (αν δεν 
απασχολούν τέτοια πρόσωπα υποβάλλεται αρνητική 
Υπεύθυνη ∆ήλωση) 

Χ   

9 23.2.2.β.ii 

Υπεύθυνη δήλωση για τα πρόσωπα (ονοµαστικά) που 
στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν 
υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕ∆Ε καθώς και 
ασφαλιστική ενηµερότητα των στελεχών.  

Χ   

10 23.2.2.γ 
Φορολογική Ενηµερότητα (τόσο για την Ε.Ε όσο και για 
τα έργα που εκτελεί σε Κ/Ξ) (πρωτότυπη ή νόµιµα 
επικυρωµένο φωτοαντίγραφο) 

Χ  
ΛΗΞΗ :03/01/2015 

 

11 23.2.2.ε 

Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονοµικών τους 
υποχρεώσεων προς τις επαγγελµατικές εργοληπτικές 
οργανώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι 
εγγεγραµµένες σε τέτοιες οργανώσεις (πρωτότυπα ή 
νόµιµα επικυρωµένα φωτοαντίγραφα ή υπεύθυνη 
δήλωση ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι 
φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου).  

Χ   

12 24.1.1 Εγγυητική Επιστολή (-) - - ∆εν απαιτείται 

13 24.1.2 

Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την 
προσφορά ότι αποτελεί τον νόµιµο εκπρόσωπο της 
επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ 
του καταστατικού δικαίωµα εκπροσώπησης της 
επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισµό (δεν 
προσκοµίζεται σε περίπτωση ατοµικών Ε.Ε). 

Χ   

14 24.1.3 
Σε περίπτωση Κ/ξίας : ∆ήλωση ή και ιδιωτικό 
συµφωνητικό για την σύσταση της Κ/ξίας και τα 
ποσοστά συµµετοχής των κοινοπρακτούντων µελών.  

- - ∆εν απαιτείται 

15 24.1.4 
Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την νοµιµοποίηση του 
φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά για 
λογαριασµό της Ε.Ε. 

Χ  
ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΠΑ 

 Α∆Τ: ΑΗ 644360/4-6-
2009 

16 24.1.5 ∆ικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης µετοχών  - - ∆εν απαιτούνται 
17 24.1.6 Απαιτούµενα µηχανόσηµα ΤΣΜΕ∆Ε (3) Χ  Τέσσερα (4) 

 
 
 

ΑΔΑ: ΨΕΝΧΩΕΒ-7Δ5



ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ή Κ/ΞΙΑ Ε. Ε.: Κ/ΞΙΑ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 2 

 
Υποβολή 

Α/Α Άρθρο Απαίτηση 
ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 23.1 Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΜΕΕΠ Χ   
ΛΗΞΗ : 05/03/2015 
ΛΗΞΗ : 18/06/2017 

2 23.2.1 Ενηµερότητα πτυχίου - -  

3 23.2.2.α.i 
Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση κλπ. 

Χ   
 

4 23.2.2.α.ii 

Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται 
στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν 
καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήµατα της 
περίπτωσης αυτής (Ο.Ε, Ε.Ε, ΕΠΕ, Α.Ε) 

Χ   

 
 

5 23.2.2.α.iii 

Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει  
πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο της επιβλήθηκε 
ποινή που της στερεί το δικαίωµα συµµετοχής της σε 
δηµοπρασίες δηµοσίων έργων 

Χ   

 

6 23.2.2.α.iv 

Υπεύθυνη δήλωση ότι το ανεκτέλεστο µέρος των 
εργολαβικών συµβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια 
ανεκτέλεστου που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 
3669/08  

Χ   

 

7 23.2.2.β 

Ασφαλιστική Ενηµερότητα της Ε.Ε και για όλες τις Κ/ξίες 
που συµµετέχει, καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί 
(πρωτότυπη ή νόµιµα επικυρωµένο φωτοαντίγραφο ή 
υπεύθυνη δήλωση ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι 
φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου) 

Χ   
ΛΗΞΗ : 16/04/2015 
ΛΗΞΗ : 31/12/2014 

 

8 23.2.2.β.i 

Υπεύθυνη δήλωση ότι τα πρόσωπα που απασχολούν µε 
σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας είναι ασφαλισµένα 
στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς (αν δεν 
απασχολούν τέτοια πρόσωπα υποβάλλεται αρνητική 
Υπεύθυνη ∆ήλωση) 

Χ   

 
 
 

9 23.2.2.β.ii 

Υπεύθυνη δήλωση για τα πρόσωπα (ονοµαστικά) που 
στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν 
υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕ∆Ε καθώς και 
ασφαλιστική ενηµερότητα των στελεχών.  

Χ   

 

10 23.2.2.γ 
Φορολογική Ενηµερότητα (τόσο για την Ε.Ε όσο και για 
τα έργα που εκτελεί σε Κ/Ξ) (πρωτότυπη ή νόµιµα 
επικυρωµένο φωτοαντίγραφο) 

Χ    
 

ΛΗΞΗ : 12/01/2015 
ΛΗΞΗ : 30/11/2014 

11 23.2.2.ε 

Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονοµικών τους 
υποχρεώσεων προς τις επαγγελµατικές εργοληπτικές 
οργανώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι 
εγγεγραµµένες σε τέτοιες οργανώσεις (πρωτότυπα ή 
νόµιµα επικυρωµένα φωτοαντίγραφα ή υπεύθυνη 
δήλωση ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι 
φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου).  

Χ   

 
 
 

 

12 24.1.1 Εγγυητική Επιστολή (-) - - ∆εν απαιτείται 

13 24.1.2 

Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την 
προσφορά ότι αποτελεί τον νόµιµο εκπρόσωπο της 
επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ 
του καταστατικού δικαίωµα εκπροσώπησης της 
επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισµό (δεν 
προσκοµίζεται σε περίπτωση ατοµικών Ε.Ε). 

Χ   

14 24.1.3 
Σε περίπτωση Κ/ξίας : ∆ήλωση ή και ιδιωτικό 
συµφωνητικό για την σύσταση της Κ/ξίας και τα 
ποσοστά συµµετοχής των κοινοπρακτούντων µελών.  

Χ  
 

 

15 24.1.4 
Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την νοµιµοποίηση του 
φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά για 
λογαριασµό της Ε.Ε. 

Χ  

 ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Α∆Τ: ΑΕ050105/27-1-2007 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 
Α∆Τ: ΑΜ084534/22-9-2014 

 
16 24.1.5 ∆ικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης µετοχών  - - ∆εν απαιτούνται 
17 24.1.6 Απαιτούµενα µηχανόσηµα ΤΣΜΕ∆Ε (3) Χ  Τρία (3) 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΕΝΧΩΕΒ-7Δ5



ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ή Κ/ΞΙΑ Ε. Ε.: ΓΙΑΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 3 

 
Υποβολή 

Α/Α Άρθρο Απαίτηση 
ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 23.1 Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΜΕΕΠ Χ  
ΛΗΞΗ : 17/12/2016 

               
2 23.2.1 Ενηµερότητα πτυχίου - -  

3 23.2.2.α.i 
Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση κλπ. 

Χ  
 

4 23.2.2.α.ii 

Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται 
στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν 
καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήµατα της 
περίπτωσης αυτής (Ο.Ε, Ε.Ε, ΕΠΕ, Α.Ε) 

Χ  

  

5 23.2.2.α.iii 

Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει  
πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο της επιβλήθηκε 
ποινή που της στερεί το δικαίωµα συµµετοχής της σε 
δηµοπρασίες δηµοσίων έργων 

Χ  

 

6 23.2.2.α.iv 

Υπεύθυνη δήλωση ότι το ανεκτέλεστο µέρος των 
εργολαβικών συµβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια 
ανεκτέλεστου που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 
3669/08  

Χ  

 

7 23.2.2.β 

Ασφαλιστική Ενηµερότητα της Ε.Ε και για όλες τις Κ/ξίες 
που συµµετέχει, καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί 
(πρωτότυπη ή νόµιµα επικυρωµένο φωτοαντίγραφο ή 
υπεύθυνη δήλωση ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι 
φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου) 

Χ  
ΛΗΞΗ : 06/03/2015 

 

8 23.2.2.β.i 

Υπεύθυνη δήλωση ότι τα πρόσωπα που απασχολούν µε 
σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας είναι ασφαλισµένα 
στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς (αν δεν 
απασχολούν τέτοια πρόσωπα υποβάλλεται αρνητική 
Υπεύθυνη ∆ήλωση) 

Χ  

 

9 23.2.2.β.ii 

Υπεύθυνη δήλωση για τα πρόσωπα (ονοµαστικά) που 
στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν 
υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕ∆Ε καθώς και 
ασφαλιστική ενηµερότητα των στελεχών.  

Χ  

 

10 23.2.2.γ 
Φορολογική Ενηµερότητα (τόσο για την Ε.Ε όσο και για 
τα έργα που εκτελεί σε Κ/Ξ) (πρωτότυπη ή νόµιµα 
επικυρωµένο φωτοαντίγραφο) 

Χ  
ΛΗΞΗ : 29/11/2014 

              
 

11 23.2.2.ε 

Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονοµικών τους 
υποχρεώσεων προς τις επαγγελµατικές εργοληπτικές 
οργανώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι 
εγγεγραµµένες σε τέτοιες οργανώσεις (πρωτότυπα ή 
νόµιµα επικυρωµένα φωτοαντίγραφα ή υπεύθυνη 
δήλωση ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι 
φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου).  

Χ  

 

12 24.1.1 Εγγυητική Επιστολή (-) - - ∆εν απαιτείται 

13 24.1.2 

Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την 
προσφορά ότι αποτελεί τον νόµιµο εκπρόσωπο της 
επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ 
του καταστατικού δικαίωµα εκπροσώπησης της 
επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισµό (δεν 
προσκοµίζεται σε περίπτωση ατοµικών Ε.Ε). 

Χ   

14 24.1.3 
Σε περίπτωση Κ/ξίας : ∆ήλωση ή και ιδιωτικό 
συµφωνητικό για την σύσταση της Κ/ξίας και τα 
ποσοστά συµµετοχής των κοινοπρακτούντων µελών.  

- - 
 

∆εν απαιτείται 

15 24.1.4 
Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την νοµιµοποίηση του 
φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά για 
λογαριασµό της Ε.Ε. 

Χ  
ΓΙΑΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Α∆Τ: Κ 091482/18-8-1976 
 

16 24.1.5 ∆ικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης µετοχών  - - ∆εν απαιτούνται 
17 24.1.6 Απαιτούµενα µηχανόσηµα ΤΣΜΕ∆Ε (3) Χ  Τρία (3) 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΕΝΧΩΕΒ-7Δ5



ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ή Κ/ΞΙΑ Ε. Ε.: Κ/Ξ ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ- ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 4 

 
Υποβολή 

Α/Α Άρθρο Απαίτηση 
ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 23.1 Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΜΕΕΠ Χ  
ΛΗΞΗ : 04-07-2017 
ΛΗΞΗ : 28-04-2017 

2 23.2.1 Ενηµερότητα πτυχίου - -  

3 23.2.2.α.i 
Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση κλπ. 

Χ  
 

4 23.2.2.α.ii 

Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται 
στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν 
καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήµατα της 
περίπτωσης αυτής (Ο.Ε, Ε.Ε, ΕΠΕ, Α.Ε) 

Χ  

 

5 23.2.2.α.iii 

Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει  
πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο της επιβλήθηκε 
ποινή που της στερεί το δικαίωµα συµµετοχής της σε 
δηµοπρασίες δηµοσίων έργων 

Χ  

 

6 23.2.2.α.iv 

Υπεύθυνη δήλωση ότι το ανεκτέλεστο µέρος των 
εργολαβικών συµβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια 
ανεκτέλεστου που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 
3669/08  

Χ  

 

7 23.2.2.β 

Ασφαλιστική Ενηµερότητα της Ε.Ε και για όλες τις Κ/ξίες 
που συµµετέχει, καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί 
(πρωτότυπη ή νόµιµα επικυρωµένο φωτοαντίγραφο ή 
υπεύθυνη δήλωση ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι 
φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου) 

Χ  
ΛΗΞΗ : 25-03-2015 

     ΛΗΞΗ : 04-12-2014 
 

8 23.2.2.β.i 

Υπεύθυνη δήλωση ότι τα πρόσωπα που απασχολούν µε 
σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας είναι ασφαλισµένα 
στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς (αν δεν 
απασχολούν τέτοια πρόσωπα υποβάλλεται αρνητική 
Υπεύθυνη ∆ήλωση) 

Χ  

 

9 23.2.2.β.ii 

Υπεύθυνη δήλωση για τα πρόσωπα (ονοµαστικά) που 
στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν 
υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕ∆Ε καθώς και 
ασφαλιστική ενηµερότητα των στελεχών.  

Χ  

 

10 23.2.2.γ 
Φορολογική Ενηµερότητα (τόσο για την Ε.Ε όσο και για 
τα έργα που εκτελεί σε Κ/Ξ) (πρωτότυπη ή νόµιµα 
επικυρωµένο φωτοαντίγραφο) 

Χ  
      ΛΗΞΗ : 10-01-2015 

ΛΗΞΗ : 06-12-2014 
 

11 23.2.2.ε 

Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονοµικών τους 
υποχρεώσεων προς τις επαγγελµατικές εργοληπτικές 
οργανώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι 
εγγεγραµµένες σε τέτοιες οργανώσεις (πρωτότυπα ή 
νόµιµα επικυρωµένα φωτοαντίγραφα ή υπεύθυνη 
δήλωση ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι 
φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου).  

Χ  

 

12 24.1.1 Εγγυητική Επιστολή (-) - - ∆εν απαιτείται 

13 24.1.2 

Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την 
προσφορά ότι αποτελεί τον νόµιµο εκπρόσωπο της 
επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ 
του καταστατικού δικαίωµα εκπροσώπησης της 
επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισµό (δεν 
προσκοµίζεται σε περίπτωση ατοµικών Ε.Ε). 

Χ   

14 24.1.3 
Σε περίπτωση Κ/ξίας : ∆ήλωση ή και ιδιωτικό 
συµφωνητικό για την σύσταση της Κ/ξίας και τα 
ποσοστά συµµετοχής των κοινοπρακτούντων µελών.  

Χ  
 
 

15 24.1.4 
Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την νοµιµοποίηση του 
φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά για 
λογαριασµό της Ε.Ε. 

Χ  

ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
Α∆Τ: Μ 951987/01-06-

1981 
ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Α∆Τ:  Φ 135100/26-02-

2001 
16 24.1.5 ∆ικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης µετοχών  - - ∆εν απαιτούνται 
17 24.1.6 Απαιτούµενα µηχανόσηµα ΤΣΜΕ∆Ε (3) Χ  Τρία ( 3 ) 
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(5) Στη συνέχεια, από την Επιτροπή αποσφραγίστηκαν οι οικονοµικές προσφορές,  µονογράφτηκαν 
από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανακοινώθηκαν τα επιµέρους 
στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο. Αφού έγινε ο λογιστικός έλεγχος και οι τυχόν αναγκαίες 
διορθώσεις των οικονοµικών προσφορών καταχωρήθηκαν στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2) 
κατά σειρά µειοδοσίας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  2 

 

Α/Α ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 
OMA∆Α 1 

 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙ

ΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Ποσοστό 
έκπτωσης 

(%) 

 
OMA∆Α 2 

 
∆ΙΚΤΥΑ 
Ποσοστό 
έκπτωσης 

(%) 

 

ΜΕΣΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

(%) 

 
 

ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ 

1 ΓΙΑΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
13 13 13 Χ 

2 ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ –  
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 9 9 9 Χ 

3 ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 6 6 6 Χ 

4 ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – 
ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 5 6 5,41 Χ 

 

 

(6) Κατόπιν η Επιτροπή έλεγξε, ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά 
µειοδοσίας, την έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, στον διαγωνισµό (άρθρο 21 της 
διακήρυξης) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της διακήρυξης, µε βάση τα 
δικαιολογητικά και το περιεχόµενο των φακέλων (άρθρα 23 και 24). Τέλος έλεγξε το παραδεκτό 
των οικονοµικών προσφορών κατά την ίδια σειρά (πίνακες 1 & 2 και φύλλα ελέγχου 
δικαιολογητικών συµµετοχής).     

 

(7) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου η Επιτροπή έκρινε παραδεκτές όλες τις προσφορές οι 
οποίες φαίνονται αναλυτικά παρακάτω (Πίνακας 3) : 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

 
 
 
 
 
 

Α/Α Εργοληπτική Επιχείρηση Ποσοστό 
έκπτωσης 

(%) 

Τελική ∆απάνη 

Σ.∆.Ε. 

1 ΓΙΑΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13 42.090,60 

2 ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ –  
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 9 44.025,80 

3 ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 
6 45.477,20 

4 ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
5,41 45.760,40 
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Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω: 

• 1
ος
 προσωρινός µειοδότης αναδεικνύεται η Ε.Ε. µε την επωνυµία «ΓΙΑΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», η οποία 

προσέφερε την πλέον συµφέρουσα οικονοµική προσφορά κατά σειρά µειοδοσίας µε µέση έκπτωση 
13%, ως εξής: 

Άθροισµα δαπανών εργασιών κατά την προσφορά:            35.670,00 
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%:                            6.420,60 
Απρόβλεπτα 15%:                            6.313,59 
Σύνολο:                  48.404,19 
Αναθεώρηση:                   3.229,95 
Σύνολο δαπάνης έργου κατά την προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.):           51.634,14 
ΦΠΑ 23%:                           11.875,85 
Σύνολο δαπάνης έργου κατά την προσφορά (µε Φ.Π.Α.):         63.510,00 
   

• 2
ος
 προσωρινός µειοδότης αναδεικνύεται η Κ/ξία µε την επωνυµία «ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ», µε µέση έκπτωση 9% 
• 3

ος
 προσωρινός µειοδότης αναδεικνύεται η Ε.Ε. µε την επωνυµία «ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΝΘΙΑ», µε µέση 

έκπτωση 6% και 
• 4

ος
 προσωρινός µειοδότης αναδεικνύεται η Κ/ξία µε την επωνυµία «ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – 

ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», µε µέση έκπτωση 5,41%.  
 

Γ. Κατακυρώνει τον διαγωνισµό για το έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟ» στην Εργοληπτική Επιχείρηση  µε την επωνυµία «ΓΙΑΠΡΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ», η οποία πρόσφερε την πλέον συµφέρουσα οικονοµική προσφορά κατά σειρά µειοδοσίας 
µε  µέση έκπτωση 13% ως εξής: 

Άθροισµα δαπανών εργασιών κατά την προσφορά:             35.670,00 
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%:                             6.420,60 
Απρόβλεπτα 15%:                             6.313,59 
Σύνολο:                   48.404,19 
Αναθεώρηση:                    3.229,95 
Σύνολο δαπάνης έργου κατά την προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.):            51.634,14 
ΦΠΑ 23%:                            11.875,85 
Σύνολο δαπάνης έργου κατά την προσφορά (µε Φ.Π.Α.):          63.510,00 

 
 
Με 2

ο
 προσωρινό µειοδότη την Ε.Ε µε την επωνυµία «ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ», µε µέση έκπτωση 9% και 3
ο
 προσωρινό µειοδότη την Ε.Ε. µε την 

επωνυµία «ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΝΘΙΑ», µε µέση έκπτωση  6%.             
 

∆. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο κ. Νίκο Ζενέτο για την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού. 
 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                   Τα Μέλη 

 Κουµαραδιός Γ.,  Βοµπιράκη Ν. 

            Γκόγκος Κ., Χαραλαµπόπουλος Ι.,        

                                       Βέργος Ι.,  Ξενάκης Ν. 

 

            ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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