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   Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:24724/06.06.2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                            24η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                                  την 06.06.2017 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 6η  Ιουνίου 2017, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 24354/02.06.2017 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 02.06.2017. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ               Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

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

3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                    «      « 

4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «     « 

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

    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ          Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

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

3. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ        «     « 

4. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                     «     « 

5. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                   «    « 

 ΑΠΟΦΑΣΗ –249– 

  Ο κ. Κανελλόπουλος Γεώργιος, ως Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

5ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης,  που αφορά την λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της 

σύμβασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου είτε για την ματαίωση της 

διαδικασίας της δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΡΓ. Ε2/15». 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 24344/02.06.2017  σχετικό έγγραφο της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας διαβιβάζουμε:   

1. Τον φάκελο διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ  ΕΡΓ. Ε2/15» με όλα 

τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα που περιλαμβάνονται σε αυτόν.   

2. Τα Πρακτικά Διαγωνισμού του παραπάνω έργου.   

3. Τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής της ένωσης οικονομικών φορέων με την 

επωνυμία «Κ/ΞΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ - ΕΥΑΓΓ. Γ. ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ» .     
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Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν : 

1. Του Π.Δ.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. Του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

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

4. Του Ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 

έργων» (ΚΔΕ) ( ΦΕΚ 116 Α’/18-6-2008) και συγκεκριμένα των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 

20, των άρθρων 80-110 και της παραγράφου 1α του άρθρου 176.   

5. Του Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» 

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

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

7. Του N.4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

8. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

9. Του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-

σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

10. Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

11. Της λοιπής νομοθεσίας εκτέλεσης έργων. 

και αφού λάβετε υπόψη: 

1. Την υπ’ αρίθμ. 173/12-04-2016 (ΑΔΑ: 7Α85ΩΕΒ-1ΤΝ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης 

του αποτελέσματος της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών και των 

αιτήσεων συμμετοχής του έργου. 

2. Την υπ’ αρίθμ. 16441/20-04-2017 κοινοποίηση σε όλους τους συμμετέχοντες της παραπάνω 

Α.Ο.Ε. 

3. Τις με αρ. πρωτ. 16680/24-04-2017 και 17007/25-04-2017 ενστάσεις των οικονομικών φορέων 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και ΔΗΜ. ΡΟΥΣΕΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντίστοιχα.  

4. Την με αρ. πρωτ. 18208/03-05-2017 γνωμοδότηση του γραφείου Νομικής Υποστήριξης του 

Δήμου Ιλίου, και την από 03/05/2017 γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού επί των 

υποβληθέντων ενστάσεων.  

5. Την υπ’ αρίθμ. 192/04-05-2017 (726ΠΩΕΒ-Χ5Η) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εξέτασης των 
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ενστάσεων που υπεβλήθησαν. 

6. Την υπ’ αρίθμ. 18558/04-05-2017 κοινοποίηση σε όλους τους συμμετέχοντες της παραπάνω 

Α.Ο.Ε. 

7. Την με αρ. πρωτ. 20796/16-05-2017 πρόσκληση με την οποία κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος 

να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

8. Τις με αρ. πρωτ. 22649/25-05-2017 και 23731/31-05-2017 αιτήσεις του προσωρινού αναδόχου 

συνοδευόμενες από σφραγισμένους φακέλους με τα δικαιολογητικά.   

9. Το Πρακτικό της διαδικασίας «Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης» της Επιτροπής 

Διαγωνισμού.   

Παρακαλούμε, όπως αποφασίσετε για:  

1. Την κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

ΕΡΓ. Ε2/15» στην ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «Κ/ΞΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. 

ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ - ΕΥΑΓΓ. Γ. ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ», 1ο σε σειρά μειοδοσίας, ο οποίος προσέφερε την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής κατά σειρά μειοδοσίας 

με μέση έκπτωση 59,00% ως εξής:  

 

Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά την προσφορά   ΣΠ1 57.661,11 € 

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% x ΣΠ1 10.379,00 € 

Σύνολο κατά την προσφορά ΣΔΕ1 68.040,11 € 

Απρόβλεπτα 15% x ΣΔΕ1 10.206,02 € 

Αναθεώρηση (1-Εμ)*1.562,25     640,52 € 

Σύνολο κατά την προσφορά Π2 78.886,65 € 

Σύνολο κατά την προσφορά Π3 14.028,00 € 

Σύνολο κατά την προσφορά Π4 92.914,65 € 

Φ.Π.Α. 24% x Π4 22.299,52 € 

Σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά (με Φ.Π.Α.) 115.214,17 € 

 

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

 

 Κατά της απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για την κήρυξη του 

προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου είτε για την ματαίωση της διαδικασίας της δημόσιας σύμβασης, 

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 
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    Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

Αποφασίζει   Ομόφωνα 

1. Κατακυρώνει τον διαγωνισμό για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΡΓ. Ε2/15» 

στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία : «Κ/ΞΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ - ΕΥΑΓΓ. Γ. 

ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ», 1ο σε σειρά μειοδοσίας, ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής κατά σειρά μειοδοσίας με μέση έκπτωση 

59,00% ως εξής:  

 

Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά την προσφορά   ΣΠ1 57.661,11 € 

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% x ΣΠ1 10.379,00 € 

Σύνολο κατά την προσφορά ΣΔΕ1 68.040,11 € 

Απρόβλεπτα 15% x ΣΔΕ1 10.206,02 € 

Αναθεώρηση (1-Εμ)*1.562,25     640,52 € 

Σύνολο κατά την προσφορά Π2 78.886,65 € 

Σύνολο κατά την προσφορά Π3 14.028,00 € 

Σύνολο κατά την προσφορά Π4 92.914,65 € 

Φ.Π.Α. 24% x Π4 22.299,52 € 

Σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά (με Φ.Π.Α.) 115.214,17 € 

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

 

Κατά της απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης, 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  Αντιπρόεδρος της  Ο.Ε.                                                                    Τα Μέλη 

                                          Χαραλαμπόπουλος Ι., Βέργος Ι.     

                                            Κουμαραδιός Γ.,  Γαλούνης Δ.      

                                                                           

          Κανελλόπουλος Γεώργιος   
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