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       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:9177/03.03.2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                          9η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                            την 02.03.2017 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 2η Μαρτίου 2017, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 8346/24-02-2017 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 24-02-2017. 

        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. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «      « 

4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «      « 

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

6. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.  Αν. Μέλος της Ο.Ε. 

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ           Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 

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

3. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                      «    « 

         ΑΠΟΦΑΣΗ –107– 

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

8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού 

διαδικασίας «Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα) του έργου: «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΕΡΓ. Δ2/16». 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 9126/02.03.2017  σχετικό έγγραφο της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας διαβιβάζουμε : 

1. Το φάκελο διαγωνισμού του έργου: «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ2/16» με 

όλα τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα που περιλαμβάνονται σε αυτόν.   

2. Το Πρακτικό Διαγωνισμού του παραπάνω έργου.   

3. Τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής του Οικονομικού Φορέα «Ε. & Α. 

ΤΣΙΑΜΤΣΙΑΚΙΡΗ Ο.Ε.». 

Σας ενημερώνουμε ότι αφού λάβετε υπόψη : 
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Α) Τις εξής διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν: 

(1) Του ΠΔ 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα 

έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες 

σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 84Α /02-06-87).   

(2) Των άρθρων 80-110 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 

Δημοσίων Έργων» ( ΦΕΚ 116Α / 18-6-2008). 

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

(4) Του N.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

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

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

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

(6) 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). 

(7) 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). 

(8) 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 

την εγκύκλιο 13/20-08-2014 του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ (ΦΕΚ 157Α /04-08-2014). 

(9) 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). 

(10) Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010). 

(11) Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) 

(12) Της λοιπής νομοθεσίας εκτέλεσης έργων.  

 
Β) Τα κάτωθι στοιχεία και έγγραφα που περιλαμβάνονται στο φάκελο διαγωνισμού του  έργου: 

«ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ2/16» 

(1) Την με αριθμό ΟΙΚ 06/2016 μελέτη του έργου: «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. 

Δ2/16», που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και ο προϋπολογισμός 
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δημοπράτησης ανέρχεται σε 74.400,00 Ευρώ για δαπάνη εργασιών, για Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, για 

απρόβλεπτα, για δαπάνη αναθεώρησης και για δαπάνη Φ.Π.Α 24%.   

(2) Την απόφαση 350/05-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΒ5ΣΩΕΒ-ΝΜ7) του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία 

εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2016.   

(3) Την απόφαση 373/05-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΡΠ1ΩΕΒ-Λ34) του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία 

εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2016.   

(4) Την απόφαση 438/24-11-2016 (ΑΔΑ: ΨΠ9ΘΩΕΒ-ΞΓΝ) του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 

εγκρίθηκε η μελέτη και ο τρόπος εκτέλεσης του παραπάνω έργου.   

(5) Το με αρ. πρωτ. 51592/29-11-2016 αίτημα προς την Οικονομική Υπηρεσία για έγκριση διάθεσης 

πίστωσης (ΑΔΑΜ: 16REQ005476181).   

(6) Την 929/05-12-2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Ιλίου.   

(7) Τη χρηματοδότηση (Κ.Α.: 30.7331.0020) από ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ του Δήμου Ιλίου.   

(8) Την απόφαση 527/08-12-2016 της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΖΘΔΩΕΒ-Υ6Θ) με την οποία 

εγκρίθηκε:   

 η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 74.400,00 ευρώ (πίστωση έτους 2016), σε βάρος του 

Κ.Α. 30.7331.0020 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 για τη 

δημοπράτηση κατασκευής του έργου «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ2/16» 

(Α.Μ.: ΟΙΚ 06/2016).   

 οι όροι Διακήρυξης για την δημοπράτηση κατασκευής του έργου του θέματος (συνοπτικός 

διαγωνισμός) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με σύστημα προσφοράς «η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με επιμέρους ποσοστά 

έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του 

προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%)» σύμφωνα με το 

άρθρο 94 παρ. 2α του Ν. 4412/2016.   

(9) Η Διακήρυξη (Αρ. ΑΔΑΜ: 16PROC005547766 και η Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ: ΨΞΧ4ΩΕΒ-25Φ) 

συνοπτικού διαγωνισμού του έργου έλαβαν τον 53366/9-12-2016 αριθμό Πρωτοκόλλου.   

(10) Το έγγραφο του Δήμου Ιλίου με αριθμό Πρωτοκόλλου 53409/09-12-2016 με το οποίο 

τοιχοκολλήθηκε η διακήρυξη του έργου.   

(11) Η περίληψη και η διακήρυξη του έργου αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου την 

09/12/2016.   

(12) Την απόφαση με αριθμό 252/12–05–2016 της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 78ΞΠΩΕΒ-Ρ5Δ) με 

την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού και η απόφαση με αριθμό 502/24-11-2016 (ΑΔΑ: 

6ΓΙ2ΩΕΒ-Ν3Χ) με την οποία αποφασίσθηκε η συνέχιση της λειτουργίας.   
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(13) Την με αρ. πρωτ. 54166/15-12-2016 Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού 

την 22/12/2016.   

(14) Το διαγωνισμό του έργου που έγινε στις 22-12-2016.   

(15) Το Πρακτικό της διαδικασίας «Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων 

συμμετοχής» της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

(16) Την υπ΄αριθμ. 009/26-01-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιλίου σύμφωνα με την 

οποία ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος της δημόσιας σύμβασης του έργου του θέματος ο 

οικονομικός φορέας με την επωνυμία «Ε. & Α. ΤΣΙΑΜΤΣΙΑΚΙΡΗ Ο.Ε.». Κατά της απόφασης 

αυτής δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις.   

(17) Τις με αρ. πρωτ. 5211/08-02-2017 και 8834/01-03-2017 προσκλήσεις με τις οποίες καλέστηκε ο 

προσωρινός ανάδοχος να προσκομίσει τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

(18) Τις με αρ. πρωτ. 7823/22-02-2017 και 8860/01-03-2017 εμπρόθεσμες αιτήσεις του προσωρινού 

αναδόχου συνοδευόμενες από σφραγισμένους φακέλους με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.   

(19) Το Πρακτικό της διαδικασίας «Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)» της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Παρακαλούμε, όπως αποφασίσετε για:  

1. Την κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ2/16» στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία : «Ε. & Α. ΤΣΙΑΜΤΣΙΑΚΙΡΗ Ο.Ε.», 

1ο σε σειρά μειοδοσίας, ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής κατά σειρά μειοδοσίας με έκπτωση 63% ως εξής:  

 

Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά την προσφορά                                    :   16.231,33 € 

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%                                                                        :     2.921,64 € 

Απρόβλεπτα 15%                                                                                   :     2.872,95 € 

Σύνολο                                                                                      :   22.025,92 € 

Αναθεώρηση                                                                             :        174,08 € 

Σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.)                :   22.200,00 € 

Φ.Π.Α. 24%                                                                                            :     5.328,00 € 

Σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά (με Φ.Π.Α.)                    :   27.528,00 € 

 

2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.  

 

Κατά της απόφασης έγκρισης ή μη του αποτελέσματος χωρεί ένσταση εντός προθεσμίας πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς 

φορείς σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.  » 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

    Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

Αποφασίζει   Ομόφωνα 

1. Εγκρίνει το πρακτικό διαδικασίας «Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα) του έργου: «ΓΕΝΙΚΗ 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ2/16», που έχει ως κατωτέρω: 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ)» 

(1) Στο  Ίλιον, σήμερα την 02 – 03 – 2017  οι παρακάτω υπογράφοντες : 

i. Χαρίκλεια Ζήση,  Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε., ως Αναπληρωματική Πρόεδρος   

ii. Ανδρέας  Μιχαηλίδης, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., ως τακτικό μέλος   

iii. Ανδρέας Σανξαρίδης, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., ως αναπληρωματικό μέλος, 

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου «ΓΕΝΙΚΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ2/16» και η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 

252/12-05-2016 (ΑΔΑ: 78ΞΠΩΕΒ-Ρ5Δ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αποφασίσθηκε η 

συνέχιση της αρμοδιότητάς της σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 502/24-11-2016 (ΑΔΑ: 6ΓΙ2ΩΕΒ-Ν3Χ) 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και με τη γραμματειακή υποστήριξη της κας Χρυσούλας Αλειφέρη 

/ Εργοδηγό Δομικών Έργων, υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση 

στα γραφεία της Υπηρεσίας, ώρα 9:30 π.μ. προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής του οικονομικού φορέα «Ε. & Α. ΤΣΙΑΜΤΣΙΑΚΙΡΗ Ο.Ε.», ο οποίος ανακηρύχθηκε 

προσωρινός ανάδοχος της δημόσιας σύμβασης του έργου «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΕΡΓ. Δ2/16», σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 009/26-01-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.   

Η επιτροπή Διαγωνισμού με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 5211/08-02-2017 πρόσκληση κάλεσε τον προσωρινό 

ανάδοχο-οικονομικό φορέα «Ε. & Α. ΤΣΙΑΜΤΣΙΑΚΙΡΗ Ο.Ε.» να υποβάλλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε 

(15) ημερών τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 της υπ΄αριθμ. 53366/09-12-

2016 διακήρυξης.  Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε εμπρόθεσμα στο πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου 

την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 7823/22-02-2017 αίτηση συνοδευόμενη από σφραγισμένο φάκελο με τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής.  Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών ο προσωρινός ανάδοχος κλήθηκε εκ 

νέου με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8834/01-03-2017 έγγραφο να υποβάλλει συμπληρωματικά δικαιολογητικά 

τα οποία και κατέθεσε εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 8860/01-03-2017 

αίτηση.  Ο προσωρινός ανάδοχος - οικονομικός φορέας «Ε. & Α. ΤΣΙΑΜΤΣΙΑΚΙΡΗ Ο.Ε.» κατέθεσε τα 

εξής δικαιολογητικά:   

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ «Ε. & Α. ΤΣΙΑΜΤΣΙΑΚΙΡΗ Ο.Ε.»  

      

Α/

Α 
Άρθρο Απαίτηση 

Αρ. 

πρωτ. 

Ημ/νια 

έκδοσης 

έως 

Ημ/νια 

λήξης 

Ισχύς 

Κατά την 
ημ/νια 

λήξης της 
προθεσμίας 
υποβολής 

των 
προσφορών 

Κατά την 
υποβολή 

των 
δικαιολο
γητικών 

(1) (2) (3)  (4) (5) (6) 
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1. 
22.Α.1 & 

23.3.(α) 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου 

«Τσιαμτσιακίρη Ευστράτιου» 
1631 

Έως 

09/02/2017 
ΝΑΙ ΝΑΙ 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου 

«Τσιαμτσιακίρη Αθανασίας» 
1632 

Έως 

09/02/2017 
ΝΑΙ ΝΑΙ 

2. 
22.Α.2 & 

23.3.(β) 

i) Πιστοποιητικό περί του ότι έχουν 

εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του 

οικονομικού φορέα όσον αφορά 

στην καταβολή φόρων (φορολογική 

ενημερότητα) 

62572020 

08/11/2016 

έως 

08/01/2017 

ΝΑΙ - 

62572018 

08/11/2016 

έως 

08/01/2017 

ΝΑΙ - 

62827491 

10/01/2017 

έως 

10/03/2017 

- ΝΑΙ 

ii) Πιστοποιητικά που εκδίδονται 

από την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους-μέλους ή χώρας, περί του 

ότι έχουν εκπληρωθεί οι 

υποχρεώσεις του Οικονομικού 

Φορέα όσον αφορά στην καταβολή 

των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, σύμφωνα με τη 

νομοθεσία του κράτους 

εγκατάστασης ή την ισχύουσα 

ελληνική νομοθεσία, α) ως φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο για το προσωπικό 

του με σχέση εξαρτημένης 

εργασίας, β) για έργα που εκτελεί 

μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς 

και γ) για τα στελέχη του που έχουν 

υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ-

ΤΣΜΕΔΕ 

569 

04/07/2016 

έως 

03/01/2017 

ΝΑΙ - 

568 

04/07/2016 

έως 

03/07/2017 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

456465 

04/11/2016 

έως 

03/05/2017 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

456506 

04/11/2016 

έως 

03/05/2017 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

55173 

09/02/2017 

έως 

08/08/2017 

- ΝΑΙ 

456476 

04/11/2016 

έως 

03/05/2017 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

10 

11/01/2017 

έως 

10/07/2017 

- ΝΑΙ 

456506 

04/11/2016 

έως 

03/05/2017 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

456387 

04/11/2016 

έως 

03/05/2017 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

297570 

27/07/2016 

έως 

26/01/2017 

ΝΑΙ - 

3. 
22.Α.4(β) 

& 23.3.(γ) 

i) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης 
3155/201

7 

έως 

13/02/2017 
ΝΑΙ ΝΑΙ 

ii) Πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής 

σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού 

4854/201

7 

έως 

16/02/2017 
ΝΑΙ ΝΑΙ 
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iii) Πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής 

σε διαδικασία εξυγίανσης 

Κατατέθη

κε Ένορκη 

Βεβαίωση 

53/2017 

28/02/2017 ΝΑΙ ΝΑΙ 

iv)  Πιστοποιητικό περί μη 

υπαγωγής σε ειδική εκκαθάριση 

4852/201

7 
16/02/2017 ΝΑΙ ΝΑΙ 

v) Πιστοποιητικό περί μη 

αναγκαστικής διαχείρισης 

1423/201

7 

έως 

14/02/2017 
ΝΑΙ ΝΑΙ 

  

vi) Πιστοποιητικό ότι δεν έχει 

αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες και δεν βρίσκεται 

σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη 

σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Κατατέθη

κε Ένορκη 

Βεβαίωση 

53/2017 

28/02/2017 ΝΑΙ ΝΑΙ 

4. 

22.Α.4(α), 

(γ),(δ),(ε)

,(στ),(ζ),(

η) & 

23.3(ε) 

Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

του Ν. 1599/1986 ότι για τον 

οικονομικό φορέα δεν συντρέχουν 

οι σχετικοί λόγοι αποκλεισμού. 

- 28/02/2017 - ΝΑΙ 

5. 
22.Α.4(θ) 

& 23.3(ε) 

Πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) 

από τα οποία αποδεικνύεται τα πρόσωπα με βεβαίωση Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την 

εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

 

i) Βεβαίωση Τ.Ε.Ε. του κ. 

Τσιαμτσιακίρη Ευστράτιου 

17134/ 

66855 
11/07/2016  ΝΑΙ - 

ii)  Βεβαίωση Τ.Ε.Ε. του κ. 

Τσιαμτσιακίρη Ευστράτιου 

5264/ 

66855 
23/02/2017  - ΝΑΙ 

6. 

21.1 & 

22.Β & 

23.4(α) 

Βεβαίωση ΜΕΕΠ κατηγορίας 

Οικοδομικά (τάξης Α1 και άνω)  

Δ15/1230

5 

08/06/2015 

έως 

08/06/2018 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

7. 

4.2.i) & 

Μέρος II 

(Β) του 

ΤΕΥΔ 

Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η. 
322981. 

456706 
25/01/2017 ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

(2) Για το αποδεικτικό μέσο 23.3 (α) απόσπασμα του ποινικού μητρώου, αναζητήθηκε 

αυτεπάγγελτα με το υπ’ αριθμ. 5465 / 09-02-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και χορηγήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης : 

 

i. αντίγραφο ποινικού μητρώου (ΜΗΔΕΝ) για τον Τσιαμτσιακίρη Ευστράστιο με αρ. πρωτ. 

6393/14-02-2017 Δήμου Ιλίου (αρ. πρωτ. 1631/09-02-2017 Εισαγγελίας Πρωτοδικών 

Αλεξανδρούπολης) και 

ii. αντίγραφο ποινικού μητρώου (ΜΗΔΕΝ) για την Τσιαμτσιακίρη Αθανασία με αρ. πρωτ. 

6391/14-02-2017 Δήμου Ιλίου (αρ. πρωτ. 1632/09-02-2017 Εισαγγελίας Πρωτοδικών 

Αλεξανδρούπολης).  

(3) Η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι ο οικονομικός φορέας «Ε. & Α. ΤΣΙΑΜΤΣΙΑΚΙΡΗ Ο.Ε.» :  
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α) είχε το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης, και  

β) εκπληρώνει όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 22 της διακήρυξης, 

και πιο συγκεκριμένα δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 22.Α 

και πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22.Β.   

 

2. Κατακυρώνει τον διαγωνισμό για το έργο: «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ2/16» 

στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία : «Ε. & Α. ΤΣΙΑΜΤΣΙΑΚΙΡΗ Ο.Ε.», 1ο σε σειρά 

μειοδοσίας, ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής κατά σειρά μειοδοσίας με έκπτωση 63% ως εξής:  

 

Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά την προσφορά                                    :   16.231,33 € 

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%                                                                        :     2.921,64 € 

Απρόβλεπτα 15%                                                                                   :     2.872,95 € 

Σύνολο                                                                                      :   22.025,92 € 

Αναθεώρηση                                                                             :        174,08 € 

Σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.)                :   22.200,00 € 

Φ.Π.Α. 24%                                                                                            :     5.328,00 € 

Σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά (με Φ.Π.Α.)                    :   27.528,00 € 

 

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

 

 

Κατά της απόφασης έγκρισης ή μη του αποτελέσματος χωρεί ένσταση εντός προθεσμίας πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς 

φορείς σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                       Τα Μέλη 

Κουμαραδιός Γ., Βομπιράκη Ν., 

Χαραλαμπόπουλος Ι., Βέργος Ι., 

Γκόγκος Κ., Γαλούνης Δ.  

 ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ    
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