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από το πρακτικό της 19ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 25 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ. 14463/20.7.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα οκτώ, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Αντύπας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3.
Παπαδόπουλος Κων/νος, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5. Κορμά - Γκουτζιάννα Δήμητρα, 6. Σερέτη Χριστίνα, 7.
Χιωτέλης Ιωάννης, τακτικά μέλη, 8. Καλούδης Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1.
Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Αναγνώστου Ιωάννης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν
νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι υπάλληλοι
του Δήμου κ.κ. Κακάτσιος, Βακάλης και Καλαβρυτινού.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Σπυρίδων Ζωγράφος.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 261/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος Ηλεκτρονικού διαγωνισμού του
έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών & κατασκευή αντιολισθηρού τάπητα σε διαφόρους δρόμους της πόλης»
(Α.Μ. 18/2018)
Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 19ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ.
οικ.14414/2018 έγγραφό του, το οποίο έχει ως εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη τo2οΠρακτικότης Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για
το ανωτέρω έργο, σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή προς συζήτηση και λήψη ή μη
απόφασης για την έγκριση του 2ου πρακτικού και την κατακύρωση του αποτελέσματος του ανωτέρω
διαγωνισμού στoν πρώτο οικονομικά προσφέροντα, ΤΣΙΓΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ με μέσο ποσοστό έκπτωσης
71,55 % (Εβδομήντα ένα και πενήντα πέντε τοις εκατό)
Κατά της απόφασης έγκρισης αποτελέσματος της ανωτέρω διαδικασίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ «Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του
ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία … κατά παράβαση της
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας … προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του» σύμφωνα με το άρθρο4.3 της διακήρυξης.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλομένης πράξης μέσω της λειτουργικότητα της «Επικοινωνίας» στους
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (άρθρο 361 ν.4412/2016).
Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της λειτουργικότητα της «επικοινωνίας» του υποσυστήματος
ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 362 του ν. 4412/2016.

1

ΑΔΑ: 6ΓΩΥΩΡΥ-Φ05

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο
επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση
που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την
προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη του Σώματος το από 19.7.2018 Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2Ο
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Ασφαλτοστρώσεις οδών & κατασκευή αντιολισθηρού τάπητα σε διαφόρους δρόμους της πόλης» (Α.Μ.
18/2018)
Ανοικτή διαδικασία

ηλεκτρονικού διαγωνισμού

του έργου

«Ασφαλτοστρώσεις οδών & κατασκευή

αντιολισθηρού τάπητα σε διαφόρους δρόμους της πόλης» Α.Μ. 18/18 προϋπολογισμού 247.870,00 € με
ΦΠΑ
- Έγκριση μελέτης, τρόπο εκτέλεσης του έργου 86/2018 Α.Δ.Σ (ΑΔΑ ΨΟΞΡΩΡΥ-759)
- Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού 19/17.1.2018 Α.Ο.Ε (ΑΔΑ: Ω09ΥΩΡΥ-13Β )
- Ψήφιση πίστωσης 77/18 ΑΟΕ ΑΔΑ: ΩΙ57ΩΡΥ-Π2Θ
- Περίληψη διακήρυξης ΟΙΚ. 8118/24.4.2018 (ΑΔΑ: 7ΥΛ9ΩΡΥ-ΘΕΠ)
- Διακήρυξη και περίληψη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ 18PROC002988332/24.4.2018
- Περίληψη διακήρυξης δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες , «Παλμός της Γλυφαδας» (εβδομαδιαία τοπική),
«Ημερήσιος Δημότης» (ημερήσια τοπική) , «Κοινωνική » (ημερήσια τοπική)
- ο διαγωνισμός δημοσιεύθηκε στο ιστοστοπο του Δήμου www.ilioupoli.gr, στο δικτυακό τόπο ΕΣΗΔΗΣ με
Α/Α Συστήματος 72853
- CPV 45233222-1
- Πρωτογενές αίτημα : 18REQ002948587
- Έγκριση αιτήματος : 18REQ002948540
- Διακήρυξη : ΑΔΑΜ 18PROC002988332/24.4.2018
-Πρακτικό Ι Επιτροπής διαγωνισμού
-188/18 ΑΟΕ Έγκριση 1ου πρακτικού (ΑΔΑ: ΨΨΗ6ΩΡΥ-ΕΦΚ)
Στην Ηλιούπολη, στις 19/7/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου συνεδρίασε
η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν.4412/16 η οποία συστήθηκε με την 19/18
(Α.Ο.Ε) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω09ΥΩΡΥ-13Β) , προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των
δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τα άρθρα 22 & 23 της διακήρυξης του
διαγωνισμού και την Τ.Ε.Υ.Δ. ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των
άρθρων 73, 76 και 77 Ν. 4412/2016 για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις οδών & κατασκευή αντιολισθηρού
τάπητα σε διαφόρους δρόμους της πόλης» Α.Μ. 18/18 προϋπολογισμού 247.870,00 € με ΦΠΑ η οποία
έλαβε το υπ’ αριθμ. 72853 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ

2

ΑΔΑ: 6ΓΩΥΩΡΥ-Φ05

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

2.

Τακτικό Μέλος

ΒΑΚΑΛΗΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ -ΧΡΗΣΤΟΣ

3.

Τακτικό Μέλος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΛΛΑΣ

Η επιτροπή διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη της την διακήρυξη του ανωτέρω έργου και το νομικό πλαίσιο
που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής :
Μετά το πέρας της προθεσμίας για ενστάσεις κατά της 188/18 ΑΟΕ με την οποία εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό του
ανωτέρω διαγωνισμού , ζητήθηκε με το υπ’ αριθ. 12866/27.6.2018 έγγραφο από την αναθέτουσα αρχή προς
τον προσωρινό ανάδοχο, να υποβληθεί φάκελος, μέσω της λειτουργικότητα της « Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ
,με τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τα άρθρα 22 & 23 της διακήρυξης και
την Τ.Ε.Υ.Δ. ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73, 76 και 77
Ν. 4412/2016. Με το υπ’ αριθ. 13778 /9.7.2018 ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία μέσω της Επικοινωνίας.
Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά του ανωτέρω διαγωνισμού υποβλήθηκε μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην αναθέτουσα αρχή στις 5/7/2018 και υποβλήθηκε και σε
έντυπη μορφή σφραγισμένος (όσα δικαιολογητικά δεν ήταν ψηφιακά υπογεγραμμένα) με το υπ’ αριθμ.
13652/6.7.18

έγγραφο με την ένδειξη προς επιτροπή διαγωνισμού

Στις 17/7/2018 κατατέθηκαν οι

διευκρινήσεις μέσω τις λειτουργικότητα της επικοινωνίας και σε έντυπη μορφή σε σφραγισμένο φάκελο υπ’
αριθ. 14345 _ 18/7/2018.
Μετά τον έλεγχο όλων των δικαιολογητικών του προσωρινού οικονομικού φορέα από την Επιτροπή
Διαγωνισμού διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του Ν4250/2014 (Α΄74) όλων των δικαιολογητικών του Ν 4412/2016 του άρθρου 80, ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73, 76, και 77
Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσματος στον πρώτο
οικονομικά προσφέροντα «προσωρινά ανάδοχο», ΤΣΙΓΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ με μέσο ποσοστό έκπτωσης
71,55 % (εβδομήντα ένα και πενήντα πέντε τοις εκατό), (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης: ομάδα
χωματουργικά – Οδοστρωσία :74% και ομάδα Ασφαλτικά – Σήμανση: 71%) :
Κατά της απόφασης έγκρισης του 2ου πρακτικού και κατακύρωσης αποτελέσματος της διαδικασίας χωρεί
ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης
Ηλιούπολη, 19.7.2018
Η Επιτροπή,
Σοφία Νικολοπούλου, Πρόεδρος

Βακάλης Παρμενίων - Χρήστος, μέλος
Λαλλάς Αθανάσιος, μέλος

(τ.υ.)
Η Οικονομική Επιτροπή
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αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το Ν.
4412/2016 και το από 19.7.2018 Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Αποδέχεται και εγκρίνει το από 19.7.2018 Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για
την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών και κατασκευή αντιολισθηρού τάπητα σε διάφορους
δρόμους της πόλης» (Α.Μ. 18/2018)
2. Εγκρίνει την κατακύρωση του αποτελέσματος στον πρώτο οικονομικά προσφέροντα «προσωρινά
ανάδοχο», ΤΣΙΓΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ με μέσο ποσοστό έκπτωσης 71,55% (εβδομήντα ένα και πενήντα
πέντε τοις εκατό), (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης: ομάδα χωματουργικά – Οδοστρωσία: 74% και ομάδα
Ασφαλτικά – Σήμανση: 71%) για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 261/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 30.07.2018

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

KΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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