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από το πρακτικό της 27ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 16 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις οικ. 21989/12.11.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο έξι επτά είναι παρόντα
πέντε, δηλαδή οι κ.κ. 1. Σερέτη Χριστίνα, Πρόεδρος, 2. Παπαδόπουλος Κων/νος, 3. Μπασούρης Μαρίνος, 4.
Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 5. Χιωτέλης Ιωάννης, τακτικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1. Αντύπας Γεώργιος, 2.
Αναγνώστου Ιωάννης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, η κ. Πρόεδρος κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Δήμαρχος κ. Βαλασόπουλος και οι
υπάλληλοι του Δήμου, κ.κ. Κατσάρης, Γουρλής, Μακρής και Συρίγου.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
Στο σημείο αυτό η Πρόεδρος ζήτησε από το Σώμα την έγκρισή του για την πρόταξη του 7ου θέματος
και κάλεσε τον κ. Γουρλή να το εισηγηθεί.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 353/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 2ου Πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος λεωφ. Ειρήνης Δήμου Ηλιούπολης» (ΑΜ.
50/2017).
Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Γουρλής, που εισηγήθηκε το 7ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.21815/2018 έγγραφό του το οποίο έχει ως εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη τo 2ο Πρακτικό της 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 2ουπρακτικούκαι την κατακύρωση του αποτελέσματος του ανωτέρω
διαγωνισμού στον πρώτο οικονομικά προσφέροντα, ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Ο.Ε με μέσο ποσοστό έκπτωσης 63,29% (εξήντα τρία και είκοσι εννιά 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.
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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 7.11.2018 Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής
Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ο
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» ΑΜ 50/17
Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» ΑΜ 50/17 προϋπολογισμού 850.000,00 € με ΦΠΑ
- Έγκριση μελέτης, τρόπο εκτέλεσης του έργου 87/2018 Α.Δ.Σ (ΑΔΑ : Ω4ΗΛΩΡΥ-26Π)
- Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού 19/17.1.2018 Α.Ο.Ε (ΑΔΑ: Ω09ΥΩΡΥ-13Β )
- Ψήφιση πίστωσης 11/18 ΑΟΕ (ΑΔΑ: 7ΥΦΠΩΡΥ-ΚΛ5)
- Περίληψη διακήρυξης ΟΙΚ. 14581/23.7.2018 (ΑΔΑ: 996ΠΩΡΤ-Δ6Τ)
- Διακήρυξη και περίληψη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ 18PROC003468709/23.7.2018
- Περίληψη διακήρυξης δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες , «Χτύπος» (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 75352
- CPV: 45000000-7
- Πρωτογενές αίτημα: 18REQ003393819
- Έγκριση αιτήματος : 18REQ003393889
- Διακήρυξη : ΑΔΑΜ 18PROC003468709/23.7.2018
- 370/17 ΑΔΣ Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2018 (ΑΔΑ: ΩΡΜΗΩΡΥ-ΦΛΙ)
-371/17 ΑΔΣ Αναμόρφωση προϋπολογισμού (ΑΔΑ: 72ΩΘΩΡΥ-ΧΥΡ)
-Πρακτικό 1 διαγωνισμού
-293/18 ΑΟΕ Έγκριση 1ου πρακτικού (ΑΔΑ: ΩΞ9ΗΩΡΥ-8Β2)
Στην Ηλιούπολη, στις 7/11/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, 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 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λ.
ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» ΑΜ 50/17 προϋπολογισμού 850.000,00 € με ΦΠΑ η οποία έλαβε το
υπ’ αριθ. 75352 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
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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

ΛΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Μετά το πέρας της προθεσμίας για ενστάσεις κατά της 293/18 ΑΟΕ με την οποία εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό του
ανωτέρω διαγωνισμού , ζητήθηκε με το υπ’ αριθ. οικ. 19508/15.10.2018 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.
Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά του ανωτέρω διαγωνισμού υποβλήθηκε μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ

στην αναθέτουσα αρχή στις 24/10/2018 & στις 30/10/2018

(εμπρόθεσμα).
Υποβλήθηκε σφραγισμένος φάκελος με αριθ. πρωτ. 20800 / 26.10.2018 (εμπρόθεσμα) με τα δικαιολογητικά
που δεν είχαν ψηφιακή υπογραφή και όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014.
Μετά τον έλεγχο όλων των δικαιολογητικών του προσωρινού οικονομικού φορέα στις 7/11/2018 από την
Επιτροπή Διαγωνισμού διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (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»

στην

εταιρεία

ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Ο.Ε με μέσο ποσοστό έκπτωσης 63,29 % (εξήντα τρία και είκοσι
εννιά τοις εκατό), (ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: 64%, 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ: 63%, 3.
ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ: 66% , 4. Η/Μ: 63% , 5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 64 %)
Κατά της απόφασης έγκρισης του 2ου πρακτικού και κατακύρωσης αποτελέσματος της διαδικασίας χωρεί
ένσταση , σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 7/11/2018
Η Επιτροπή,
Σοφία Νικολοπούλου, Πρόεδρος,

Βακάλης Παρμενίων – Χρήστος μέλος
Λαλλάς Αθανάσιος, μέλος

(τ.υ.)
Η Οικονομική Επιτροπή
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 7.11.2018 Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(δηλώνοντας λευκό ο κ. Χιωτέλης)
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1. Αποδέχεται και εγκρίνει το από 7.11.2018 Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση
του έργου «Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος λεωφ. Ειρήνης Δήμου Ηλιούπολης» (ΑΜ. 50/2017).
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα στον πρώτο οικονομικά προσφέροντα «προσωρινά ανάδοχο» στην εταιρεία
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Ο.Ε με μέσο ποσοστό έκπτωσης
63,29% (εξήντα τρία και είκοσι εννιά τοις εκατό), (ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: 64%,
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ: 63%, 3. ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ: 66% , 4. Η/Μ: 63%, 5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 64 %)

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 353/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 19.11.2018

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
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