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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 50073/03.11.2015 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                             42η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 02.11.2015 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 2η Νοεμβρίου 2015, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 49225/29-10-2015 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 29-10-2015. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ     Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ  Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.                       «        « 

3.  ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.      «        « 

4.  ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                 «        « 

5.  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                «        « 

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ           Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 

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

3. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                       «        «  

ΑΠΟΦΑΣΗ –413– 

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

3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6, που αφορά την έγκριση εισηγητικών 

της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού «Εργασίες αποκατάστασης ζημιών που υπέστησαν 

κτίρια του Δήμου από την πλημμύρα της 24-10-14». 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 49486/30.10.2015 σχετικό έγγραφο της 

Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

  «Σας στέλνουμε τα εισηγητικά της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τις Εργασίες 

αποκατάστασης ζημιών που υπέστησαν κτίρια του Δήμου από την πλημμύρα της 24-10-14, καθώς και 

το φάκελο της προμήθειας, που έχουν ως κατωτέρω: 

Α.    ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Στο Ίλιον σήμερα την 8η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 έως 

10:30 π.μ.στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48 - 50), η κατά το άρθρο 103 του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-

2006 και το άρθρο 18 παρ. 2 του Π. Δ. 28/ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980 Επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την 

υπ΄αριθμ. 05/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, της οποίας τα τακτικά και αναπληρωματικά 
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μέλη είναι οι : 

 
1. Γιαννακά Σταυρούλα, τακτικό μέλος  
2. Τσομπάνη Πηνελόπη, τακτικό μέλος 
3. Μητρογιάννη Ιωάννα, τακτικό μέλος 
4. Μαμουνάκη Αρχοντούλα, αναπληρωματικό μέλος 
5. Αντωνοπούλου Κατερίνα, αναπληρωματικό μέλος 
6. Αναστασία Μαράτου, αναπληρωματικό μέλος 
 
έχοντας υπόψη 
 
α) Την υπ΄ αριθμ. 44120/29-09-2015 διακήρυξη για τις «Εργασίες άμεσης αποκατάστασης 
ζημιών που υπέστησαν κτίρια του Δήμου από την πλημμύρα της 24/10/2014», περίληψη 
της οποίας δημοσιεύτηκε σε μία εφημερίδα οικονομική - δημοπρασιών, ενώ αναρτήθηκε και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr,  
β) την υπ΄ αριθμ. 358/24-09-2015 (ΑΔΑ: ΩΣΟΘΩΕΒ-ΒΧΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για 
την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης και του τρόπου 
εκτέλεσης της παραπάνω υπηρεσίας, 
γ) την με κωδικό Π94/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ίλιου, 
 
συνήλθε για την διενέργεια της ανωτέρω Δημοπρασίας. 
 

Στην αρχή ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της Δημοπρασίας.  
 
Κατόπιν η Επιτροπή δημοσία συνεδριάζουσα δέχεται τις προσφορές των ενδιαφερομένων σε 

όλη τη διάρκεια της αναφερομένης στην διακήρυξη ώρας κατά σειρά προσελεύσεως, ως κάτωθι : 
 
Πρώτος κατατέθηκε στην Επιτροπή ο υπ΄ αριθμ. πρωτοκόλλου 45731/07-10-15 φάκελος 

σφραγισμένος, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει το ονοματεπώνυμο και την αντίστοιχη 
διεύθυνση  
 
ΠΑΤΡΩΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΠΟΛΥΜΝΙΑΣ 17, ΑΘΗΝΑ,  τηλ. 210 – 8648296, 6974651338. 
 
 Ο ανωτέρω φάκελος μετά τον έλεγχο αριθμείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με τον 
αριθμό (1) και μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 
 

Δεύτερος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο 
εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει το ονοματεπώνυμο και την αντίστοιχη διεύθυνση  
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α.Ε.Α.Ε, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 203, Τ,Κ, 11853, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3461762, 
ektox@enternet.gr 
 

Ο ανωτέρω φάκελος μετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της 
αυτοπρόσωπου προσελεύσεως του ενδιαφερομένου αριθμείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με 
τον αριθμό (2) και μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 

 
Τρίτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο 

εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει το ονοματεπώνυμο και την αντίστοιχη διεύθυνση  
 
ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ, ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 6, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ.: 15126, τηλ. 210 – 6197405, 
agora@teemail.gr 
 
 Ο ανωτέρω φάκελος μετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της 
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αυτοπρόσωπου προσελεύσεως του ενδιαφερομένου αριθμείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με 
τον αριθμό (3) και μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 

Τέταρτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο 
εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει το ονοματεπώνυμο και την αντίστοιχη διεύθυνση  
 
ALPHA CONSTRUCTIONS – ΚΕΜΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 128, 
Τ,Κ, 13451, ΚΑΜΑΤΕΡΟ, ΤΗΛ. 210-3225064, info@kemesidis.gr 
 

Ο ανωτέρω φάκελος μετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της 
αυτοπρόσωπου προσελεύσεως του ενδιαφερομένου αριθμείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με 
τον αριθμό (4) και μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 
 

Πέμπτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο 
εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει το ονοματεπώνυμο και την αντίστοιχη διεύθυνση  
 
ΝΑΥΠΑΚΤΙΤΗΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΡΒΥΛΩΝ 4, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, τηλ. 210 – 7790974. 
 
 Ο ανωτέρω φάκελος μετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της 
αυτοπρόσωπου προσελεύσεως του ενδιαφερομένου αριθμείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με 
τον αριθμό (5) και μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 
 

Έκτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο 
εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει το ονοματεπώνυμο και την αντίστοιχη διεύθυνση  
 
ΜΑΡΔΑΣ Β. – ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. -  ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.,  Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 95 , ΑΤΤΙΚΗ, Τ.Κ. 11523,  
τηλ. 210 –6914611. 
 
 Ο ανωτέρω φάκελος μετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της 
αυτοπρόσωπου προσελεύσεως του ενδιαφερομένου αριθμείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με 
τον αριθμό (6) και μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 
 

Έβδομος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο 
εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει το ονοματεπώνυμο και την αντίστοιχη διεύθυνση  
 
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 128 , ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, τηλ. 210 –5699803 
info@atzavaras.gr. 
 
 Ο ανωτέρω φάκελος μετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της 
αυτοπρόσωπου προσελεύσεως του ενδιαφερομένου αριθμείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με 
τον αριθμό (7) και μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 

 
Όγδοος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο 

εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει το ονοματεπώνυμο και την αντίστοιχη διεύθυνση  
 
ΣΤΑΘΑΣ ΝΙΚ. ΠΕΤΡΟΣ, ΠΑΤΗΣΙΩΝ 351, ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 – 2230969 stathas@yahoo.com. 
 
 Ο ανωτέρω φάκελος μετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της 
αυτοπρόσωπου προσελεύσεως του ενδιαφερομένου αριθμείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με 
τον αριθμό (8) και μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 
 

Ένατος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο 
εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει το ονοματεπώνυμο και την αντίστοιχη διεύθυνση  
 

mailto:info@kemesidis.gr
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ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΠΛΑΤΑΙΕΣ , ΒΟΙΩΤΙΑ, τηλ. 69774371745. 
 
 Ο ανωτέρω φάκελος μετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της 
αυτοπρόσωπου προσελεύσεως του ενδιαφερομένου αριθμείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με 
τον αριθμό (9) και μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 
 

Αφού τελείωσε η ώρα που ορίζεται στην Διακήρυξη και μη συνεχιζόμενης κατά αδιάκοπο 
σειρά της παραδόσεως των προσφορών, κηρύσσεται η λήξη παράδοσης των προσφορών και 
απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή των προσφορών μεταγενέστερα με ποινή 
ακυρότητας του διαγωνισμού, ενώ επίσης κηρύσσεται η έναρξη της δημόσιας αποσφράγισης των 
παραδοθέντων φακέλων κατά σειρά παραδόσεως και του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
ο οποίος έχει ως εξής : 
 
Πρώτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (1) φάκελος του ενδιαφερομένου  
 
ΠΑΤΡΩΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, 
 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 

Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 7.1 ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 7.2 ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ  

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.3 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 45731/07-10-15 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.4 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

 
Δεύτερος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (2) φάκελος του ενδιαφερομένου  
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α.Ε.Α.Ε, 
 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 

Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 7.1 ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 7.2 ΝΑΙ  

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.3 ΝΑΙ  

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.4 ΝΑΙ  

 
Τρίτος δεν αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (3) φάκελος του ενδιαφερομένου ΑΓΟΡΑ ΑΝΕΣΤΗ διότι 
όπως διαπίστωσε η επιτροπή κατά τον έλεγχο του εξωτερικού μέρους του φακέλου διαπίστωσε ότι 
δεν αναγράφεται ο αριθμός διακήρυξης καθώς και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού όπως 
ρητά αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1  της υπ’ αριθμ. 44120/29-09-2015 διακήρυξης.    
 
Τέταρτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (4) φάκελος του ενδιαφερομένου  
 
ALPHA CONSTRUCTIONS – ΚΕΜΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., 
 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 

Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 7.1 ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 7.2 ΝΑΙ  

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.3 ΝΑΙ  

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.4 ΝΑΙ  

 
Πέμπτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (5) φάκελος του ενδιαφερομένου  
 
ΝΑΥΠΑΚΤΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
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Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 

Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 7.1 ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 7.2 ΝΑΙ  

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.3 ΝΑΙ  

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.4 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

 
Έκτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (6) φάκελος του ενδιαφερομένου  
 
ΜΑΡΔΑΣ Β. – ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. -  ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.,   
 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 

Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 7.1 ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 7.2 ΝΑΙ  

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.3 ΝΑΙ  

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.4 ΝΑΙ  

 
Έβδομος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (7) φάκελος του ενδιαφερομένου  
 
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 
 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 

Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 7.1 ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 7.2 ΝΑΙ  

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.3 ΝΑΙ  

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.4 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

 
Όγδοος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (8) φάκελος του ενδιαφερομένου  
 
ΣΤΑΘΑΣ ΝΙΚ. ΠΕΤΡΟΣ, 
 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 

Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 7.1 ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 7.2 ΝΑΙ  

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.3 ΝΑΙ  

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.4 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

 
Ένατος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (9) φάκελος του ενδιαφερομένου  
 
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, 
 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 

Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 7.1 ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 7.2 ΝΑΙ  

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.3 ΝΑΙ  

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.4 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

 
 Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, η Επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής των διαγωνιζόμενων και αποφασίζει για εκείνους 
που πρέπει να αποκλειστούν. 

Όσον αφορά στον υποφάκελο δικαιολογητικών (δικαιολογητικά συμμετοχής) διαπιστώθηκαν 
τα παρακάτω:  

Στον με αριθμό (1) φάκελο του ενδιαφερομένου ΠΑΤΡΩΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ διαπιστώθηκε ότι 
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δεν έχει κατατεθεί το Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο. 
      Στον με αριθμό (3) φάκελο του ενδιαφερομένου ΑΓΟΡΑ ΑΝΕΣΤΗ διαπιστώθηκε ότι ο 
φάκελος εξωτερικά δεν έφερε τον αριθμό της διακήρυξης καθώς και την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. 
 
Για τους ανωτέρω λόγους η επιτροπή αποκλείει από την επόμενη φάση του διαγωνισμού, το άνοιγμα 
των οικονομικών προσφορών, τους ΠΑΤΡΩΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟ και ΑΓΟΡΑ ΑΝΕΣΤΗ. 
    
 Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που αποκλείστηκαν, καθώς και τους 
λόγους του αποκλεισμού τους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφά τους μαζί με τις 
σφραγισμένες προσφορές τους. 
 

Μετά από αυτό, ο Πρόεδρος της Επιτροπής αποσφραγίζει τους φακέλους των οικονομικών 
προσφορών των διαγωνιζόμενων που δεν έχουν αποκλειστεί ως αυτό το σημείο από το διαγωνισμό 
κατά τη σειρά με την οποία δόθηκαν οι αντίστοιχοι κυρίως φάκελοι προσφορών στην Επιτροπή και 
ανακοινώνει μεγαλοφώνως την οικονομική προσφορά τους, η οποία αναφέρεται στο έγγραφο της 
προσφοράς.  
 
1. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α.Ε.Α.Ε, 
 

α/α Περιγραφή  
 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 
Μονάδας (€) 
 

Συνολική 
Τιμή (€) 
 

1 Αποκατάσταση φθορών, σε 
αθλητικούς χώρους 

Τεμάχια  1 33.200,00 33.200,00 

    Σύνολο 33.200,0
0 

    Φ. Π. Α. 23 
% 

7.636,00 

    Γενικό 
Σύνολο 

40.836,0
0 

 
2. ALPHA CONSTRUCTIONS – ΚΕΜΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
 

α/α Περιγραφή  
 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 
Μονάδας (€) 
 

Συνολική 
Τιμή (€) 
 

1 Αποκατάσταση φθορών, σε 
αθλητικούς χώρους 

Τεμάχια  1 28.536,58 28.536,58 

    Σύνολο 28.536,5
8 

    Φ. Π. Α. 23 
% 

6.563,41 

    Γενικό 
Σύνολο 

35.099,9
9 

 
3 ΝΑΥΠΑΚΤΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

α/α Περιγραφή  
 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 
Μονάδας (€) 
 

Συνολική 
Τιμή (€) 
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1 Αποκατάσταση φθορών, σε 
αθλητικούς χώρους 

Τεμάχια  1 27.900,00 27.900,00 

    Σύνολο 27.900,0
0 

    Φ. Π. Α. 23 
% 

6.417,00 

    Γενικό 
Σύνολο 

34.317,0
0 

 
4 ΜΑΡΔΑΣ Β. – ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. -  ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.,   
 

α/α Περιγραφή  
 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 
Μονάδας (€) 
 

Συνολική 
Τιμή (€) 
 

1 Αποκατάσταση φθορών, σε 
αθλητικούς χώρους 

Τεμάχια  1 29.000,00 29.000,00 

    Σύνολο 29.000,0
0 

    Φ. Π. Α. 23 
% 

6.670,00 

    Γενικό 
Σύνολο 

35.670,0
0 

 
 

5 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 
 

α/α Περιγραφή  
 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 
Μονάδας (€) 
 

Συνολική 
Τιμή (€) 
 

1 Αποκατάσταση φθορών, σε 
αθλητικούς χώρους 

Τεμάχια  1 34.829,15 34.829,15 

    Σύνολο 34.829,1
5 

    Φ. Π. Α. 23 
% 

8.010,70 

    Γενικό 
Σύνολο 

42.839,8
5 

 
6 ΣΤΑΘΑΣ ΝΙΚ. ΠΕΤΡΟΣ, 
 

α/α Περιγραφή  
 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 
Μονάδας (€) 
 

Συνολική 
Τιμή (€) 
 

1 Αποκατάσταση φθορών, σε 
αθλητικούς χώρους 

Τεμάχια  1 29.800,00 29.800,00 

    Σύνολο 29.800,0
0 

    Φ. Π. Α. 23 
% 

6.854,00 

    Γενικό 
Σύνολο 

36.654,0
0 

ΑΔΑ: ΩΘ4ΣΩΕΒ-ΡΑΗ



 8 

 
7 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, 
 

α/α Περιγραφή  
 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 
Μονάδας (€) 
 

Συνολική 
Τιμή (€) 
 

1 Αποκατάσταση φθορών, σε 
αθλητικούς χώρους 

Τεμάχια  1 19.000,00         
19.000,00 

    Σύνολο 19.000,0
0 

    Φ. Π. Α. 23 
% 

4.370,00 

    Γενικό 
Σύνολο 

23.370,0
0 

 
Σύμφωνα και με όσα καταγράφηκαν  στους παραπάνω πίνακες, η Επιτροπή διενέργειας του 

διαγωνισμού, αξιολογώντας τις προσφορές των διαγωνιζόμενων σύμφωνα με το 15ο και 16ο άρθρο 
της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού, διαπίστωσε ότι: 

 
 Η διαγωνιζόμενη ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ υπέβαλλε πλήρη φάκελο δικαιολογητικών 
καθώς και  οικονομικότερη προσφορά. 
 
 Επομένως, εισηγούμαστε, να ανατεθεί η υπηρεσία για τις «Εργασίες άμεσης 
αποκατάστασης ζημιών που υπέστησαν κτίρια του Δήμου από την πλημμύρα της 
24/10/2014» στην διαγωνιζόμενη ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (Α.Φ.Μ.: 035287830) η οποία 
κατέθεσε οικονομική προσφορά ποσού 23.370,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και είναι 
σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής με κωδικό Π94/2015 μελέτης, αφού 
προηγουμένως καταθέσει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης, βάσει του 8ου άρθρου της σχετικής διακήρυξης, τα ακόλουθα κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά: 

 
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει όλους 

τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

2. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος ανάδοχος 
δηλώνει στην υπεύθυνη δήλωση της προηγουμένης παραγράφου (ασφαλιστικές 
ενημερότητες), από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήμερος ως 
προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι 
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του (φορολογική ενημερότητα),  έκδοσης 
μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / 
μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί 
άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ. Ε. Κ. που 
έχει κατατεθεί. 

 

Β.  ΚΜ 94/15 (ΠΡ. 44.999,99) 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
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Εργασίες άμεσης αποκατάστασης ζημιών που υπέστησαν κτίρια του Δήμου από την 
πλημμύρα της 24/10/2014 

 
Στο Ίλιον σήμερα την 23η του μηνός  Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

12.00 μ.μ.στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48 - 50), η κατά το άρθρο 103 του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-
2006 και το άρθρο 18 παρ. 2 του Π. Δ. 28/ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980 Επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την 
υπ΄αριθμ. 05/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, της οποίας τα τακτικά και αναπληρωματικά 
μέλη είναι οι :  

 
7. Γιαννακά Σταυρούλα, τακτικό μέλος  
8. Τσομπάνη Πηνελόπη, τακτικό μέλος 
9. Μητρογιάννη Ιωάννα, τακτικό μέλος 
10. Μαμουνάκη Αρχοντούλα, αναπληρωματικό μέλος 
11. Αντωνοπούλου Κατερίνα, αναπληρωματικό μέλος 
12. Αναστασία Μαράτου, αναπληρωματικό μέλος 
έχοντας υπόψη 
 
α) Την υπ΄ αριθμ. 44120/29-9-2015 διακήρυξη για τις «Εργασίες άμεσης αποκατάστασης ζημιών 
που υπέστησαν κτίρια του Δήμου από την πλημμύρα της 24/10/2014»,περίληψη της οποίας 
δημοσιεύτηκε σε μία εφημερίδα οικονομική - δημοπρασιών, ενώ αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Ιλίου www.ilion.gr,  
β) την υπ΄ αριθμ.  358/2015 (ΑΔΑ: ΩΣΘΩΕ-ΒΧΕ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, για την έγκριση 
πίστωσης,  τεχνικών προδιαγραφών  της με ΚΜ 94/15 και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης και 
του τρόπου εκτέλεσης της παραπάνω υπηρεσίας, 
γ) το από  8η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015 πρακτικό δημοπρασίας αξιολόγησης των  
προσφορών της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης, το οποίο κοινοποιήθηκε σε όλους τους 
συμμετέχοντες στον σχετικό διαγωνισμό την 13η  του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015, συνήλθε για 
να ελέγξει τα επιμέρους δικαιολογητικά κατακύρωσης, βάσει του 8ου άρθρου της σχετικής 
διακήρυξης . 
 
Τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από την υποψήφια ανάδοχη ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, 
 αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα: 
    

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης  

Δήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 8.1 Κατατέθηκε 

Ασφαλιστικές ενημερότητες 8.2 Κατατέθηκε 

Φορολογική ενημερότητα 8.3 Κατατέθηκε 

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης 8.4         Δεν απαιτείται 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
 

Σύμφωνα και με όσα καταγράφηκαν  στον παραπάνω πίνακα, η Επιτροπή διενέργειας του 

διαγωνισμού, ελέγχοντας τα επιμέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης όπως αυτά περιγράφονται στο 8ο 

άρθρο της σχετικής διακήρυξης, διαπίστωσε την ορθότητα τους και εισηγούμαστε, να κατακυρωθεί η 

υπηρεσία για την «Εργασίες άμεσης αποκατάστασης ζημιών που υπέστησαν κτίρια του Δήμου 

από την πλημμύρα της 24/10/2014» στην διαγωνιζόμενη ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (Α.Φ.Μ.: 

035287830) η οποία κατέθεσε οικονομική προσφορά ποσού 23.370,00 € συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 23% και είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής με κωδικό Π94/2015 

μελέτης.» 
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Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

    Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

Αποφασίζει   Ομόφωνα 

1. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του 

Ν. 3852/2010 

2. Εγκρίνει τα εισηγητικά της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης που αφορούν την κατακύρωση του 

διαγωνισμού για τις «Εργασίες αποκατάστασης ζημιών που υπέστησαν κτίρια του Δήμου από 

την πλημμύρα της 24-10-14» και αναθέτει την παραπάνω εργασία στην ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΑ (Α.Φ.Μ.: 035287830) η οποία κατέθεσε οικονομική προσφορά ποσού 23.370,00 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σχετικής με κωδικό Π94/2015 μελέτης 

3. Εξουσιοδοτεί τον κο 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 

Κουμαραδιός Γ., Βομπιράκη Ν.  

Γκόγκος Κ., Χαραλαμπόπουλος Ι., 

Βέργος Ι.  

 ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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