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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 55962/04.12.2015 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        48η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 04.12.2015 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 4η Δεκεμβρίου 2015, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 55121/30-11-2015 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 30-11-2015. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ     Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ           Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 

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

3. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.                       «        « 

4.  ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                  «        « 

5.  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                 «       « 

6. ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Δ.Σ.         «        « 

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.      Μέλος της Ο.Ε 

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.          «        « 

3. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                       «        «  

ΑΠΟΦΑΣΗ –476– 

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

10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού 

Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ3/15». 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 55152/30.11.2015 σχετικό έγγραφο της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας διαβιβάζουμε : 

1. Τον φάκελο δημοπρασίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΕΡΓ. Ζ3/15» με όλα τα  σχετικά στοιχεία και έγγραφα που περιλαμβάνονται σε 

αυτόν. 

2. Το Πρακτικό Διαγωνισμού του παραπάνω έργου. 

3. Τους φακέλους προσφορών (δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών) των Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό. 
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Σας ενημερώνουμε ότι αφού λάβετε υπόψη : 

Α) Τις διατάξεις: 

1. Του Ν.2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107Α/30-5-97) και τις λοιπές διατάξεις περί 

διοικητικής αποκέντρωσης. 

2. Του Ν.1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23Α /84). 

3. Του ΠΔ 609/85 «Κατασκευή Δημ. Έργων» (ΦΕΚ 223Α /31-12-85). 

4. 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). 

5. Του Ν.2940/01 «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του 

κατασκευαστικού τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180Α /06-08-01). 

6. Του Ν.2307/95 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις 

για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 113Α/15-06-95). 

7. Του Ν.3263/04 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 179Α/28-09-

04). 

8. 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). 

9. Του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» ( 

ΦΕΚ 116Α / 18-6-2008). 

10. Του Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α /08-06-06). 

11. Του N.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

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

12. Του Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194 Α/22-11-2010-

Διορθ.σφαλμ. στο ΦΕΚ 209Α /10-12-2010) 

13. 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). 

14. Της Κ.Υ.Α. Π1/2380/18.12.2012 «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 

του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Β 3400/20.12.2012). 

15. Του Ν.4278/14 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την παράγραφο 1 του 

άρθρου 59  «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα» και 
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την εγκύκλιο 13/20-08-2014 του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ (ΦΕΚ 157Α /04-08-2014). 

16. Του Ν.4281/14 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 

Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160Α /08.08.2014) 

17. Του Ν.4250/14 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και 

λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74Α /26-03-2014 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 111Α /7-5-14). 

18. 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 112 Α’/13-7-2010). 

19. Της υπ’ αριθμ. 67/2015 απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ «Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων 

διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β» (ΦΕΚ 664Β/21-04-2015). 

20. Της λοιπής νομοθεσίας εκτέλεσης έργων. 

 

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

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΕΡΓ. Ζ3/15» :  

1. Την με αριθμό ΟΙΚ 06/2015 μελέτη του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΕΡΓ. Ζ3/15», που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του 

Δήμου και ο προϋπολογισμός δημοπράτησης ανέρχεται σε 73.800,00 Ευρώ για δαπάνη 

εργασιών, για Γ.Ε. και Ο.Ε.  18%, για απρόβλεπτα, για δαπάνη αναθεώρησης και για δαπάνη 

Φ.Π.Α 23%. 

2. Την απόφαση 337/13-11-2014 (ΑΔΑ:6Ρ6ΦΩΕΒ-32Ψ) του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία 

εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2015. 

3. Την απόφαση 354/13-11-2014 (ΑΔΑ:7Χ0ΑΩΕΒ-3ΟΖ) του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία 

εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός έτους 2015. 

4. Την απόφαση 004/29-01-2015 (ΑΔΑ:7Μ3ΚΩΕΒ-ΧΩ4) του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία 

εγκρίθηκε η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 

του Δήμου για το έτος 2015 

5. Το με αρ. πρωτοκ. 40631 /09-09-2015 αίτημα προς την Οικονομική Υπηρεσία για έγκριση 

διάθεσης πίστωσης (ΑΔΑΜ: 15REQ003037556). 

6. Την  684/09-09-2015 Έκθεση Ανάληψης Υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Ιλίου 

7. Την χρηματοδότηση (Κ.Α.: 15.7331.0014) από  ΣΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ. 

8. Την απόφαση  301/10-09-2015 (ΑΔΑ: ΩΘΞΓΩΕΒ-ΔΡΓ) του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 

εγκρίθηκε η μελέτη και ο τρόπος εκτέλεσης του παραπάνω έργου.  

9. Την απόφαση 341/24-09-2015 της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΒΖΞΡΩΕΒ-ΠΡΛ) με την οποία 
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εγκρίθηκαν: 

 Η κατανομή της δαπάνης του έργου, συνολικού ύψους 73.800,00 €,  να γίνει ως ακολούθως 

i. Για το έτος 2015 πίστωση συνολικού ποσού 20.000,00 €  και 

ii. Για το έτος 2016 πίστωση συνολικού ποσού 53.800,00 €, η οποία θα προβλεφθεί στον 

προϋπολογισμό του έτους 2016 με το ίδιο Κ.Α. 15.7331.0014             

 η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 20.000,00 € (πίστωση έτους 2015) σε βάρος του Κ.Α. 

15.7331.0014 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015, 

 οι όροι Διακήρυξης για την δημοπράτηση του έργου του θέματος, 

και η οποία ΑΟΕ έλαβε ΑΔΑΜ: 15REQ003112111.  

10. Η Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 15PROC003120167) και η Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ: 66Δ6ΩΕΒ-ΗΜΜ) 

ανοικτής δημοπρασίας του έργου έλαβαν τον 45010/02-10-2015 αριθμό Πρωτοκόλλου.  

11. Το έγγραφο του Δήμου Ιλίου με αριθμό Πρωτοκόλλου 45068/02-10-2015 με το οποίο 

τοιχοκολλήθηκε η διακήρυξη του έργου. 

12. Το έγγραφο του Δήμου Ιλίου με αριθμό Πρωτοκόλλου 45044/02-10-2015 με το οποίο εστάλη 

για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ) η 

περίληψη διακήρυξης του διαγωνισμού. 

13. Η περίληψη και η διακήρυξη του έργου αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 

05/10/2015. 

14. Την υπ’ αρίθμ. 367/24-09-2015 (ΑΔΑ: ΩΒ6ΑΩΕΒ-8ΩΦ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία ορίστηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού. 

15. Την με αρ. Πρωτ. 45069/02-10-2015 Πρόσκληση της Επιτροπής Διαγωνισμού για συνεδρίαση 

την 20/10/2015.  

16. 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, επτά (7) 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 

γίνονται δεκτές οι πέντε (5) από τις συμμετέχουσες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις. Οι παραδεκτές 

προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας καταγράφηκαν στον Πίνακα 3 του Πρακτικού Δημοπρασίας 

ως εξής : 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Α/Α Εργοληπτική Επιχείρηση ΜΕΣΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

(%) 

Τελική Δαπάνη 

Σ.Δ.Ε. 

(€) 

1 ΛΑΜΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 53,41 22.538,00 

2 
«ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΗΡΩΝ Ε.Π.Ε.». 
48,41 24.957,00 

3 ΓΙΑΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 43,00 27.576,60 

4 «ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΕΝ.ΕΤ.ΕΡ» 42,41 27.859,80 

5 ΟΧΑΝΕΣ ΑΪΔΙΝΙΑΝ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 37,83 30.078,20 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτουν τα εξής : 

 Η Εργοληπτική Επιχείρηση με την επωνυμία : «ΛΑΜΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ», που προσέφερε μέση έκπτωση 53,41 % με δαπάνη ποσού, κατά την 

προσφορά, 22.538,00 € (δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%), κατατάσσεται 1η σε σειρά 

μειοδοσίας. 

 Η Εργοληπτική Επιχείρηση με την επωνυμία : «ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΗΡΩΝ Ε.Π.Ε.», που προσέφερε μέση έκπτωση 

48,41% με δαπάνη ποσού, κατά την προσφορά, 24.957,00 € (δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. και 

Ο.Ε. 18%), κατατάσσεται 2η σε σειρά μειοδοσίας. 

 Η Εργοληπτική Επιχείρηση με την επωνυμία : «ΓΙΑΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», που 

προσέφερε μέση έκπτωση 43,00% με δαπάνη ποσού, κατά την προσφορά, 27.576,60 € 

(δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%), κατατάσσεται 3η σε σειρά μειοδοσίας. 

17. Το με αρ. Πρωτ. 53213/19-11-2015 Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης του Πρακτικού Δημοπρασίας. 

18. Την με αριθμό Πρωτ. 53217/19-11-2015 Ανακοίνωση της Επιτροπής Διαγωνισμού προς όλες τις 

συμμετέχουσες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις με την οποία γνωστοποιήθηκε η ανάρτηση του 

Πρακτικού Δημοπρασίας. 

19. Κατά του πρακτικού δημοπρασίας δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις.  

20. Τους φακέλους προσφορών (δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών) των Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό του έργου του θέματος. 

Παρακαλούμε, όπως αποφασίσετε για :  

1. Την έγκριση του Πρακτικού Δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του 

έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΕΡΓ. Ζ3/15» 

που διεξήχθη στις 20/10/2015, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της 

Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» το οποίο ορίζει ότι : «…..Αν κατά 
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του ανωτέρω πρακτικού δεν υποβληθούν ενστάσεις, η επιτροπή διαγωνισμού ολοκληρώνει το 

πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και το υποβάλλει στην προϊσταμένη αρχή, η οποία 

εγκρίνει το αποτέλεσμα, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 27 του παρόντος…..» και 

το άρθρο 4 «Διαδικασία Κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών» της υπ΄ αριθμ. 45010/02-

10-2015 διακήρυξης. 

2. Την κατακύρωση του αποτελέσματος διαγωνισμού για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΕΡΓ. Ζ3/15» στην Εργοληπτική Επιχείρηση 

με την επωνυμία: «ΛΑΜΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ», 1η σε σειρά μειοδοσίας, η 

οποία προσέφερε την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά κατά σειρά μειοδοσίας με μέση 

έκπτωση 53,41 %, ως εξής : 

Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη προσφορά  : 19.100,00 € 

Γ.Ε & Ο.Ε 18%  : 3.438,00 € 

Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη προσφορά  : 22.538,00 € 

Απρόβλεπτα 15%  :  3.380,70 € 

Σύνολο  : 25.918,70 € 

Αναθεώρηση : 2.032,72 € 

Σύνολο δαπάνης του έργου κατά τη προσφορά (χωρίς 

Φ.Π.Α.) 

: 27.951,42 € 

Φ.Π.Α. 23% : 6.428,83 € 

Σύνολο δαπάνης του έργου κατά τη προσφορά (με 

Φ.Π.Α.) 

: 34.380,25 € 

 Με 2η κατά σειρά μειοδοσίας την Εργοληπτική Επιχείρηση με την επωνυμία «ΗΡΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΗΡΩΝ Ε.Π.Ε.», που 

προσέφερε μέση έκπτωση 48,41%  και 3η κατά σειρά μειοδοσίας την Εργοληπτική Επιχείρηση με την 

επωνυμία «ΓΙΑΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» που προσέφερε μέση έκπτωση 43,00% . 

3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

    Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

Αποφασίζει   Ομόφωνα 

1. Εγκρίνει το πρακτικό δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ –

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ3/15, που έχει ως κατωτέρω: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

(1) Στο  Ίλιον, σήμερα την  20 – 10 – 2015  οι παρακάτω υπογράφοντες : 

i. Βασίλειος Παπαναγιώτου,  Τοπογράφος Μηχανικός, ως Πρόεδρος   
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ii. Μαρία Στρατουδάκη, Τοπογράφος Μηχανικός και    

iii. Ιωάννα Μητρογιάννη, Τοπογράφος Μηχανικός,  ως μέλη 

που αποτελούμε την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ3/15» και η οποία 

συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 367/24–09–2015  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

(ΑΔΑ: ΩΒ6ΑΩΕΒ-8ΩΦ) και με την γραμματειακή υποστήριξη του Κου Κατσίπη Παναγιώτη Δ.Ε. 

Διοικητικού, υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας, 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 προσφορών. Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατέθηκε η 

Επιτροπή Διαγωνισμού κατέγραψε (με βάση το επιδεικνυόμενο σχετικό έγγραφο) τα στοιχεία 

του προσώπου που τον υπέβαλλε (φύλλα ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και πίνακας 1). 

ΠΙΝΑΚΑΣ  1 

Α/Α Ε.Ε.  ή  Κ/ξία 
Εξουσιοδοτημένος  

εκπρόσωπος 
Πτυχίο 

Πλήρωση 
τυπικών 
προϋποθέσεων 

FAX 

   Τάξη Κατηγορία ΝΑΙ ΟΧΙ  

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

1 
ΒΕΛΑΩΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΒΕΛΑΩΡΑΣ 

Α2 ΟΙΚ 
 Χ 

21180077
55 Α1 ΗΛΜ 

2 ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΗΛΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΠΑ 
Α1 ΟΙΚ 

 Χ 
21180026

37 Α1 ΗΛΜ 

3 
ΓΙΑΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  

ΓΙΑΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
1η ΟΙΚ 

Χ  
21080655

64 2η ΗΛΜ 

4 
ΛΑΜΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΛΑΜΝΑΤΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Α1 ΟΙΚ 
Χ  

21064404
36 Α1 ΗΛΜ 

5 
ΟΧΑΝΕΣ ΑΪΔΙΝΙΑΝ του 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

ΑΪΔΙΝΙΑΝ ΟΧΑΝΕΣ 
Α2 ΟΙΚ 

Χ  
22960262

60 Α1 ΗΛΜ 

6 
«ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με 
δ.τ. «ΕΝ.ΕΤ.ΕΡ» 

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

2η ΟΙΚ 
Χ  

21099548
87 2η ΗΛΜ 

7 

«ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΗΡΩΝ 
Ε.Π.Ε.». 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ 

2η ΟΙΚ 

Χ  
21068526

32 2η ΗΛΜ 

(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.   
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(4) Κατόπιν, σε δημόσια συνεδρίαση και παρουσία των διαγωνιζομένων, ανοίχτηκαν από την 

Επιτροπή (κατά σειρά κατάθεσης) οι φάκελοι που περιείχαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής των 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, κατεγράφησαν τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που περιέχονταν 

στους φακέλους (όπως φαίνεται στα φύλλα ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και στον 

πίνακα 1) και μονογράφησαν καθένα από αυτά ανά σελίδα. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ή Κ/ΞΙΑ 
Ε. Ε.: 

«ΒΕΛΑΩΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ» 

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1 

 

Α/
Α 

Άρθρο Απαίτηση 
Υποβολή 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΑΙ ΟΧΙ 

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

1 23.1 Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΜΕΕΠ Χ  ΛΗΞΗ  18/05/2018 

2 23.2.1 Ενημερότητα πτυχίου -   

3 
23.2.2.α.
i 

Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν τελεί υπό 
πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική 
διαχείριση  

Χ   

4 
23.2.2.α.
ii 

Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα πρόσωπα που 
αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 
22 δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα 
αδικήματα της περίπτωσης αυτής. 

Χ   

5 
23.2.2.α.
iii 

Υπεύθυνη Δήλωση 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 

Πιστοποιητικά που εκδίδονται από την 
αρμόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή 
του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν 
εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της Εργοληπτικής 
Επιχείρησης, 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 ΚΔΕ) στην Ελλάδα. 

Χ  ΛΗΞΗ  04/04/2016 

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 Δήλωση) 

Χ   

9 
23.2.2.β.
ii 

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

 
Χ 
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Α/
Α 

Άρθρο Απαίτηση 
Υποβολή 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΑΙ ΟΧΙ 

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

10 23.2.2.γ 

Αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το 
ελληνικό δημόσιο, τόσο μεμονωμένα όσο και 
για τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει 
(παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ). 

Χ  ΛΗΞΗ  17/11/2015 

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  

 Χ  

12 24.1.1 Εγγυητική Επιστολή    ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

13 24.1.2 

Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που 
υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί 
νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης για την 
οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του 
καταστατικού δικαίωμα εκπροσώπησης της 
επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισμό. 

  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

14 24.1.3 

Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας : 
δήλωση ή ιδιωτικό συμφωνητικό 
υπογεγραμμένα από τους νομίμους 
εκπροσώπους των μελών, για τη σύσταση 
της Κοινοπραξίας. Δηλώνονται επίσης και τα 
ποσοστά συμμετοχής των κοινοπρακτούντων 
μελών (εφόσον προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα ποσοστά 
συμμετοχής σε κοινοπραξία). 

-   

15 24.1.4 

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

  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΛΑΩΡΑΣ 
ΑΔΤ.ΑΕ 229790 / 16-03-

2007 Υ.Α.ΠΑΤΡΩΝ 

16 24.1.5 Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών    ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ή Κ/ΞΙΑ 
Ε. Ε.: 

«ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΗΛΙΑ» 

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 2 

 

Α/
Α 

Άρθρο Απαίτηση 
Υποβολή 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΑΙ ΟΧΙ 

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

1 23.1 Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΜΕΕΠ Χ  ΛΗΞΗ  17/3/2017 

2 23.2.1 Ενημερότητα πτυχίου -   

3 
23.2.2.α.
i 

Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν τελεί υπό 
πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική 
διαχείριση  

X   
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Α/
Α 

Άρθρο Απαίτηση 
Υποβολή 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΑΙ ΟΧΙ 

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

4 
23.2.2.α.
ii 

Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα πρόσωπα που 
αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 
22 δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα 
αδικήματα της περίπτωσης αυτής 

X   

5 
23.2.2.α.
iii 

Υπεύθυνη Δήλωση 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 

X   

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  

X   

7 23.2.2.β 

Πιστοποιητικά που εκδίδονται από την 
αρμόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή 
του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν 
εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της Εργοληπτικής 
Επιχείρησης, 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 ΚΔΕ) στην Ελλάδα. 

X  ΛΗΞΗ  05/4/2016 

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 Δήλωση) 

X   

9 
23.2.2.β.
ii 

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

 Χ 

Δεν προσκόμισε 
ασφαλιστική 

ενημερότητα του 
στελέχους 

10 23.2.2.γ 

Αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το 
ελληνικό δημόσιο, τόσο μεμονωμένα όσο και 
για τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει 
(παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ). 

X  ΛΗΞΗ  20/10/2015 

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  

X   

12 24.1.1 Εγγυητική Επιστολή    ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΑΔΑ: 72ΙΛΩΕΒ-637
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Α/
Α 

Άρθρο Απαίτηση 
Υποβολή 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΑΙ ΟΧΙ 

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

13 24.1.2 

Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που 
υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί 
νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης για την 
οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του 
καταστατικού δικαίωμα εκπροσώπησης της 
επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισμό. 

  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

14 24.1.3 

Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας : 
δήλωση ή ιδιωτικό συμφωνητικό 
υπογεγραμμένα από τους νομίμους 
εκπροσώπους των μελών, για τη σύσταση 
της Κοινοπραξίας. Δηλώνονται επίσης και τα 
ποσοστά συμμετοχής των κοινοπρακτούντων 
μελών (εφόσον προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα ποσοστά 
συμμετοχής σε κοινοπραξία). 

-   

15 24.1.4 

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

  
ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΠΑ 

 ΑΔΤ.ΑΗ 644360 / 04-06-
2009 Τ.Α. ΝΙΚΑΙΑΣ 

16 24.1.5 Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών    ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ή Κ/ΞΙΑ 
Ε. Ε.: 

«ΓΙΑΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» 

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 3 

 

Α/
Α 

Άρθρο Απαίτηση 

Υποβολ
ή 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΑ
Ι 

ΟΧ
Ι 

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

1 23.1 Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΜΕΕΠ X  ΛΗΞΗ  17/12/2016 

2 23.2.1 Ενημερότητα πτυχίου -   

3 
23.2.2.α.
i 

Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν τελεί υπό 
πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική 
διαχείριση  

X   

4 
23.2.2.α.
ii 

Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα πρόσωπα που 
αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 
22 δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα 
αδικήματα της περίπτωσης αυτής  

  X   

5 
23.2.2.α.
iii 

Υπεύθυνη Δήλωση 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 

X   

ΑΔΑ: 72ΙΛΩΕΒ-637
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Α/
Α 

Άρθρο Απαίτηση 

Υποβολ
ή 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΑ
Ι 

ΟΧ
Ι 

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

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  

X   

7 23.2.2.β 

Πιστοποιητικά που εκδίδονται από την 
αρμόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή 
του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν 
εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της Εργοληπτικής 
Επιχείρησης, 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 ΚΔΕ) στην Ελλάδα. 

X  ΛΗΞΗ  27/1/2016 

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 Δήλωση) 

 
X 
 

  

9 
23.2.2.β.
ii 

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

 
X 
 

  

10 23.2.2.γ 

Αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το 
ελληνικό δημόσιο, τόσο μεμονωμένα όσο και 
για τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει 
(παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ). 

X  ΛΗΞΗ  1/11/2015 

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  

X   

12 24.1.1 Εγγυητική Επιστολή    ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

13 24.1.2 

Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που 
υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί 
νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης για την 
οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του 
καταστατικού δικαίωμα εκπροσώπησης της 
επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισμό. 

  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΑΔΑ: 72ΙΛΩΕΒ-637



 14 

Α/
Α 

Άρθρο Απαίτηση 

Υποβολ
ή 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΑ
Ι 

ΟΧ
Ι 

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

14 24.1.3 

Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας : 
δήλωση ή ιδιωτικό συμφωνητικό 
υπογεγραμμένα από τους νομίμους 
εκπροσώπους των μελών, για τη σύσταση 
της Κοινοπραξίας. Δηλώνονται επίσης και τα 
ποσοστά συμμετοχής των κοινοπρακτούντων 
μελών (εφόσον προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα 
ποσοστά συμμετοχής σε κοινοπραξία). 

-   

15 24.1.4 

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

  
ΓΙΑΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΑΔΤ.Κ 091482 / 21-05-1976  
Ε’ Π.Α. ΑΘΗΝΩΝ 

16 24.1.5 Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών    ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ή Κ/ΞΙΑ 
Ε. Ε.: 

«ΛΑΜΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» 

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 4 

 

Α/
Α 

Άρθρο Απαίτηση 

Υποβολή 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΑ
Ι 

ΟΧΙ 

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

1 23.1 Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΜΕΕΠ X  ΛΗΞΗ  25/11/2016 

2 23.2.1 Ενημερότητα πτυχίου -   

3 
23.2.2.α.
i 

Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν τελεί υπό 
πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική 
διαχείριση  

Χ   

4 
23.2.2.α.
ii 

Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα πρόσωπα που 
αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 
22 δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα 
αδικήματα της περίπτωσης αυτής 

Χ   

5 
23.2.2.α.
iii 

Υπεύθυνη Δήλωση 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   

ΑΔΑ: 72ΙΛΩΕΒ-637
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Α/
Α 

Άρθρο Απαίτηση 

Υποβολή 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΑ
Ι 

ΟΧΙ 

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

7 23.2.2.β 

Πιστοποιητικά που εκδίδονται από την 
αρμόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή 
του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν 
εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της Εργοληπτικής 
Επιχείρησης, 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 ΚΔΕ) στην Ελλάδα. 

Χ  ΛΗΞΗ 04/04/2016 

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 Δήλωση) 

Χ   

9 
23.2.2.β.
ii 

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

 
Χ 
 

  

10 23.2.2.γ 

Αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το 
ελληνικό δημόσιο, τόσο μεμονωμένα όσο και 
για τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει 
(παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ). 

Χ  ΛΗΞΗ  25/11/2015 

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  

Χ   

12 24.1.1 Εγγυητική Επιστολή    ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

13 24.1.2 

Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που 
υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί 
νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης για την 
οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του 
καταστατικού δικαίωμα εκπροσώπησης της 
επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισμό. 

  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

14 24.1.3 

Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας : 
δήλωση ή ιδιωτικό συμφωνητικό 
υπογεγραμμένα από τους νομίμους 
εκπροσώπους των μελών, για τη σύσταση 
της Κοινοπραξίας. Δηλώνονται επίσης και τα 
ποσοστά συμμετοχής των κοινοπρακτούντων 
μελών (εφόσον προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα 
ποσοστά συμμετοχής σε κοινοπραξία). 

-   

ΑΔΑ: 72ΙΛΩΕΒ-637
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Α/
Α 

Άρθρο Απαίτηση 

Υποβολή 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΑ
Ι 

ΟΧΙ 

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

15 24.1.4 

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

  
ΛΑΜΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΔΤ.ΑΗ 059777 / 31-07-
2008 Τ.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

16 24.1.5 Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών    ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ή Κ/ΞΙΑ 
Ε. Ε.: 

«ΟΧΑΝΕΣ ΑΪΔΙΝΙΑΝ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» 

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 5 

 

Α/
Α 

Άρθρο Απαίτηση 
Υποβολή 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΑΙ ΟΧΙ 

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

1 23.1 Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΜΕΕΠ Χ  ΛΗΞΗ  24/10/2017 

2 23.2.1 Ενημερότητα πτυχίου -   

3 
23.2.2.α.
i 

Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν τελεί υπό 
πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική 
διαχείριση  

Χ   

4 
23.2.2.α.
ii 

Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα πρόσωπα που 
αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 
22 δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα 
αδικήματα της περίπτωσης αυτής  

Χ   

5 
23.2.2.α.
iii 

Υπεύθυνη Δήλωση 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 

Πιστοποιητικά που εκδίδονται από την 
αρμόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή 
του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν 
εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της Εργοληπτικής 
Επιχείρησης, 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 ΚΔΕ) στην Ελλάδα. 

Χ  ΛΗΞΗ  08/04/2016 

ΑΔΑ: 72ΙΛΩΕΒ-637
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Α/
Α 

Άρθρο Απαίτηση 
Υποβολή 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΑΙ ΟΧΙ 

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

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 Δήλωση) 

 
Χ 
 

  

9 
23.2.2.β.
ii 

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

 
Χ 
 

  

10 23.2.2.γ 

Αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το 
ελληνικό δημόσιο, τόσο μεμονωμένα όσο και 
για τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει 
(παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ). 

Χ  ΛΗΞΗ  17/12/2015 

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  

Χ   

12 24.1.1 Εγγυητική Επιστολή    ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

13 24.1.2 

Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που 
υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί 
νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης για την 
οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του 
καταστατικού δικαίωμα εκπροσώπησης της 
επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισμό. 

  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

14 24.1.3 

Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας : 
δήλωση ή ιδιωτικό συμφωνητικό 
υπογεγραμμένα από τους νομίμους 
εκπροσώπους των μελών, για τη σύσταση 
της Κοινοπραξίας. Δηλώνονται επίσης και τα 
ποσοστά συμμετοχής των κοινοπρακτούντων 
μελών (εφόσον προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα 
ποσοστά συμμετοχής σε κοινοπραξία). 

-   

15 24.1.4 

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

  

ΑΪΔΙΝΙΑΝ ΟΧΑΝΕΣ  
ΑΔΤ.ΑΙ 085857 / 17-03-

2010 Τ.Α. ΜΕΓΑΡΩΝ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

16 24.1.5 Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών    ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ή Κ/ΞΙΑ 
Ε. Ε.: 

«ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΕΝ.ΕΤ.ΕΡ» 

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 6 
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Α/
Α 

Άρθρο Απαίτηση 

Υποβολή 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΑ
Ι 

ΟΧΙ 

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

1 23.1 Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΜΕΕΠ Χ  ΛΗΞΗ  24/10/2017 

2 23.2.1 Ενημερότητα πτυχίου -   

3 
23.2.2.α.
i 

Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν τελεί υπό 
πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική 
διαχείριση  

Χ   

4 
23.2.2.α.
ii 

Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα πρόσωπα που 
αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 
22 δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα 
αδικήματα της περίπτωσης αυτής  

Χ   

5 
23.2.2.α.
iii 

Υπεύθυνη Δήλωση 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 

Πιστοποιητικά που εκδίδονται από την 
αρμόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή 
του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν 
εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της Εργοληπτικής 
Επιχείρησης, 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 ΚΔΕ) στην Ελλάδα. 

Χ  ΛΗΞΗ  24/02/2016 

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 Δήλωση) 

Χ   

9 
23.2.2.β.
ii 

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

 
 
Χ 
 
 

  

10 23.2.2.γ 

Αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το 
ελληνικό δημόσιο, τόσο μεμονωμένα όσο και 
για τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει 
(παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ). 

Χ  ΛΗΞΗ  15/11/2015 
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Α/
Α 

Άρθρο Απαίτηση 

Υποβολή 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΑ
Ι 

ΟΧΙ 

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

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  

Χ   

12 24.1.1 Εγγυητική Επιστολή    ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

13 24.1.2 

Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που 
υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί 
νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης για την 
οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του 
καταστατικού δικαίωμα εκπροσώπησης της 
επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισμό. 

Χ   

14 24.1.3 

Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας : 
δήλωση ή ιδιωτικό συμφωνητικό 
υπογεγραμμένα από τους νομίμους 
εκπροσώπους των μελών, για τη σύσταση 
της Κοινοπραξίας. Δηλώνονται επίσης και τα 
ποσοστά συμμετοχής των κοινοπρακτούντων 
μελών (εφόσον προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα 
ποσοστά συμμετοχής σε κοινοπραξία). 

-   

15 24.1.4 

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

Χ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ  
ΑΔΤ Σ670565/06-02-1998  

Α.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

16 24.1.5 Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών    ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ή Κ/ΞΙΑ 
Ε. Ε.: 

«ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΗΡΩΝ Ε.Π.Ε.»  

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 7 

 

Α/
Α 

Άρθρο Απαίτηση 

Υποβολή 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΑ
Ι 

ΟΧΙ 

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

1 23.1 Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΜΕΕΠ Χ  ΛΗΞΗ  14/06/2016 

2 23.2.1 Ενημερότητα πτυχίου -   

3 
23.2.2.α.
i 

Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν τελεί υπό 
πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική 
διαχείριση  

Χ   

4 
23.2.2.α.
ii 

Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα πρόσωπα που 
αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 
22 δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα 
αδικήματα της περίπτωσης αυτής  

Χ   
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Α/
Α 

Άρθρο Απαίτηση 

Υποβολή 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΑ
Ι 

ΟΧΙ 

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

5 
23.2.2.α.
iii 

Υπεύθυνη Δήλωση 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 

Πιστοποιητικά που εκδίδονται από την 
αρμόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή 
του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν 
εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της Εργοληπτικής 
Επιχείρησης, 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 ΚΔΕ) στην Ελλάδα. 

Χ  ΛΗΞΗ  04/03/2016 

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 Δήλωση) 

 
Χ 
 

  

9 
23.2.2.β.
ii 

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

 
Χ 
 

  

10 23.2.2.γ 

Αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το 
ελληνικό δημόσιο, τόσο μεμονωμένα όσο και 
για τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει 
(παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ). 

Χ  ΛΗΞΗ  12/11/2015 

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  

Χ   

12 24.1.1 Εγγυητική Επιστολή    ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

13 24.1.2 

Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που 
υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί 
νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης για την 
οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του 
καταστατικού δικαίωμα εκπροσώπησης της 
επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισμό. 

Χ   
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Α/
Α 

Άρθρο Απαίτηση 

Υποβολή 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΑ
Ι 

ΟΧΙ 

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

14 24.1.3 

Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας : 
δήλωση ή ιδιωτικό συμφωνητικό 
υπογεγραμμένα από τους νομίμους 
εκπροσώπους των μελών, για τη σύσταση 
της Κοινοπραξίας. Δηλώνονται επίσης και τα 
ποσοστά συμμετοχής των κοινοπρακτούντων 
μελών (εφόσον προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα 
ποσοστά συμμετοχής σε κοινοπραξία). 

-   

15 24.1.4 

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

Χ  

ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΤ.ΑΑ 

053810 / 04-03-2005 
Τ.Α.ΙΛΙΟΥ 

16 24.1.5 Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών    ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

 

(5) Στη συνέχεια, από την Επιτροπή αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές,  μονογράφτηκαν 
από  τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού 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 (ΠΙΝΑΚΑΣ 2) 
κατά σειρά μειοδοσίας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  2 

Α/Α ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΟΜΑΔΑ 1 : 
Οικοδομικές 

Εργασίες 
 

 Ποσοστό  
έκπτωσης  

ΟΜΑΔΑ 2 : 
Δίκτυα 

 
 

Ποσοστό  
έκπτωσης 

Μέση 
έκπτωση 

Ομαλότητα 

1 
ΒΕΛΑΩΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  28 % 29 % 28,41 % √ 

2 ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΗΛΙΑ 17 % 17 % 17,00 % √ 

3 ΓΙΑΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 43 % 43 % 43,00 % √ 

4 
ΛΑΜΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 53 % 54 % 53,41 % √ 

5 ΟΧΑΝΕΣ ΑΪΔΙΝΙΑΝ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 37 % 39 % 37,83 % √ 

6 
«ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. 
«ΕΝ.ΕΤ.ΕΡ» 42 % 43 % 42,41 % √ 

7 

«ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. 
«ΗΡΩΝ Ε.Π.Ε.». 

48 % 49 % 48,41 % √ 

 

(6) Κατόπιν η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την 
σειρά μειοδοσίας, α) διαπίστωσε ότι τα πρόσωπα που κατέθεσαν τις προσφορές των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων στον συγκεκριμένο διαγωνισμό είχαν το σχετικό δικαίωμα 
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σύμφωνα με την παρ. 3.3 της διακήρυξης, β) έλεγξε την έγκυρη συμμετοχή των 
διαγωνιζομένων, γ) το δικαίωμα συμμετοχής τους στον διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21 
της διακήρυξης) και δ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της διακήρυξης, με βάση τα 
δικαιολογητικά και το περιεχόμενο των φακέλων (σύμφωνα με τα 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 για το σύνολο των διαγωνιζομένων η Επιτροπή αποφάσισε 
ότι στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού δεν γίνονται δεκτές οι  κάτωθι συμμετέχουσες 
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις: 

i. «ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΗΛΙΑ» διότι ο φάκελος δικαιολογητικών που κατετέθη για την εν 
λόγω επιχείρηση, ενώ περιέχει υπεύθυνη δήλωση ότι το στέλεχος Κουμουλέντζος Α. 
Βασίλειος είναι ασφαλιστικά ενήμερος από το ΕΤΑΑ, δεν περιέχει και την ασφαλιστική του 
ενημερότητα από το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ. Στο άρθρο 23.Δικαιολογητικά της διακήρυξης 
αναγράφεται ότι: «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 …………..23.2.2.β. ……Οι επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ  και δεν 
κατέχουν Ενημερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκομίσουν Υπεύθυνη 
δήλωση όπου θα αναφέρονται …………… ιι) τα πρόσωπα (ονομαστικά) που στελεχώνουν το 
πτυχίο της επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ. …………………….., ενώ 
ειδικότερα πρέπει να προσκομίζεται και ασφαλιστική ενημερότητα των ως άνω στελεχών 
προς το ΤΣΜΕΔΕ.» 
 Τέλος στην παράγραφο 24.1 αναγράφεται ότι: «Ο φάκελος των δικαιολογητικών 
συμμετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα δικαιολογητικά (και με τις διακρίσεις) 
που αναφέρονται στο άρθρο 23………»  

ii. «ΒΕΛΑΩΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ» διότι ο φάκελος δικαιολογητικών που κατετέθη 
για την εν λόγω επιχείρηση περιέχει βεβαίωση της ΠΕΔΜΕΔΕ σύμφωνα με τη οποία ο 
Βελαώρας Απόστολος του Γεωργίου Διπλωμ. Πολιτικός Μηχανικός που ασκεί Ατομική 
Εργολητική Επιχείρηση έχει εξοφλήσει όλες τις εισφορές του προς την ΠΕΔΜΕΔΕ, αλλά δεν 
γίνεται καμία αναφορά στο στέλεχος Τσιούνης Η. Παναγιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός. 
Επίσης δεν κατετέθη υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής του εν λόγω στελέχους σε τέτοιες 
οργανώσεις.   
Στο άρθρο 23.Δικαιολογητικά της διακήρυξης αναγράφεται ότι: «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 ………..23.2.2.ε Πιστοποιητικά 
εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τις επαγγελματικές εργοληπτικές 
ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένες σε τέτοιες οργανώσεις» 
 Τέλος στην παράγραφο 24.1 αναγράφεται ότι: «Ο φάκελος των δικαιολογητικών 
συμμετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα δικαιολογητικά (και με τις διακρίσεις) 
που αναφέρονται στο άρθρο 23………» 

(8) Οι προσφορές που κρίθηκαν παραδεκτές, κατά σειρά μειοδοσίας, φαίνονται αναλυτικά 
παρακάτω (ΠΙΝΑΚΑΣ 3) : 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Α/Α Εργοληπτική Επιχείρηση ΜΕΣΗ 
ΕΚΠΤΩΣΗ 

(%) 

Τελική Δαπάνη 
Σ.Δ.Ε. 

(€) 

1 ΛΑΜΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 53,41 22.538,00 
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2 
«ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΗΡΩΝ Ε.Π.Ε.». 48,41 24.957,00 

3 ΓΙΑΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 43,00 27.576,60 

4 «ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΕΝ.ΕΤ.ΕΡ» 42,41 27.859,80 

5 ΟΧΑΝΕΣ ΑΪΔΙΝΙΑΝ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 37,83 30.078,20 

 
 
Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω, η Επιτροπή υπέγραψε το παρόν πρακτικό, όπως 

φαίνεται παρακάτω.     
 

2. Κατακυρώνει τον διαγωνισμό για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ3/15» στην Εργοληπτική Επιχείρηση με την επωνυμία: «ΛΑΜΝΑΤΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ», 1η σε σειρά μειοδοσίας, η οποία προσέφερε την πλέον 

συμφέρουσα οικονομική προσφορά κατά σειρά μειοδοσίας με μέση έκπτωση 53,41 %, ως εξής : 

Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη προσφορά  : 19.100,00 € 

Γ.Ε & Ο.Ε 18%  : 3.438,00 € 

Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη προσφορά  : 22.538,00 € 

Απρόβλεπτα 15%  :  3.380,70 € 

Σύνολο  : 25.918,70 € 

Αναθεώρηση : 2.032,72 € 

Σύνολο δαπάνης του έργου κατά τη προσφορά (χωρίς 

Φ.Π.Α.) 

: 27.951,42 € 

Φ.Π.Α. 23% : 6.428,83 € 

Σύνολο δαπάνης του έργου κατά τη προσφορά (με 

Φ.Π.Α.) 

: 34.380,25 € 

 

3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Νίκο Ζενέτο 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.  

Χαραλαμπόπουλος Ι., Βέργος Ι., 

Γκόνης Χ., Κάβουρας Κ. 

 ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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