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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                             21η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                               την 10.05.2021 

                             (Αριθμ. Πρωτ. 31613/12.05.2021) 

    Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 10η  Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 09.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 30137/06.05.2021 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 06.05.2021 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη 

σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 

του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, 

άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1), γ) την 

εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή 

του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την 

οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και δ) την  εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. 

(Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το 

διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας». 

       Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                     Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ               Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       Μέλος της Ο.Ε. 

3. KOYKOΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.      «    « 

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                                  «    « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                                   «    « 

6.        ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,  Δ.Σ                          «    « 

ΑΠΟΝΤΕΣ        

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

2. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                                      «    «       

      ΑΠΟΦΑΣΗ –175– 

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

9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού 

Ι: «Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών» της δημόσιας σύμβασης του έργου : 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ». 
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Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 29229/29.04.2020  σχετικό έγγραφο της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

 «Σας διαβιβάζουμε:   

1) Τον φάκελο διαγωνισμού του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με 

όλα τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα που περιλαμβάνονται σε αυτόν.   

2) Το Πρακτικό Ι «Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών» του παραπάνω έργου.   

3) Τους φακέλους προσφορών (δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών) των Οικονομικών 

Φορέων και Ενώσεων Οικονομικών Φορέων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό.   

 

Σας ενημερώνουμε ότι αφού λάβετε υπόψη : 

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) Του Ν. 2690/99 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 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 N.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

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

(6) 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),  

(7) 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),  

(8) 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),  

(9) 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),  

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

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
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(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) Του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145)  

(13) Του Ν.4472/17 (ΦΕΚ 74 Α/19-05-2017 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-75 Α/23-5-17 ): 

«Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα 

εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και 

εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και 

λοιπές διατάξεις» και ιδίως τα άρθρα 118 και 119. 

(14) Του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -

Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - 

Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων 

σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις 

(15) Tου ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες 

διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 

περίοδο 2007 -2013» 

(16) Την με αρ. πρωτ. 376/07.02.2018 (ΑΔΑ: 7Θ4Β7Λ7-ΞΩΞ) απόφασης της Περιφερειάρχη 

Αττικής για την έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της «Αστικής Αρχής: 

Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)» με τίτλο: «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για 

την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Αττική» 2014-2020» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το 

Ε.Κ.Τ., 

(17) Την υπ’ αριθ. 378/7.02.2018 (ΦΕΚ 775/Β/2018) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής για τον 

ορισμό της «Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΔΕΦΔ) του ΑΣΔΑ» ως Ενδιάμεσου 

Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020, 

(18) Το Εγχειρίδιο διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων, του Φορέα, 

(19) Της λοιπής νομοθεσίας εκτέλεσης έργων.  

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

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» 

(1) Την με αριθμό ΟΙΚ 02/2020 μελέτη του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ» που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και ο προϋπολογισμός 

δημοπράτησης ανέρχεται σε 703.285,72€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%,  
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(2) Την με αρ. πρωτοκ. 52738/31-07-2020 (3475/30-07-2020 ΑΔΑ:ΩΛΠΖΟΡΕΓ-ΓΨΚ) Απόφαση 

του ΑΣΔΑ/Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, ένταξης της πράξης «Ενεργειακή 

αναβάθμιση σχολικών και Δημόσιων κτιρίων του Δήμου Ιλίου» με κωδικό ΟΠΣ 5067209 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020». Στην πράξη αυτή η «Ενεργειακή αναβάθμιση 

Σχολικών Κτιρίων» αποτελεί το υποέργο 1. 

(3) Την υπ’ αρίθμ. 278/31-08-2020 (ΑΔΑ:6ΑΗ0ΩΕΒ-Ο0Β) Α.Δ.Σ. Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 

και Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 του Δήμου Ιλίου. 

(4) Η διάρκεια του έργου είναι πέντε (05) ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 

του συμφωνητικού,  

(5) Το με αριθμό ΑΔΑΜ: 20REQ007952192 πρωτογενές αίτημα προς την Δ/νση Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου,  

(6) Το υπ΄ αριθμ.πρωτ. 92011/30-12-2020 τεκμηριωμένο αίτημα για την έκδοση Απόφασης 

Ανάληψης Υποχρέωσης προς την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου,  

(7) Την υπ’ αρίθμ. 822 με αρ. πρωτοκ. 92292/31-12-2020, ΑΔΑ: ΨΘ71ΩΕΒ-2ΒΣ, ΑΔΑΜ: 

20REQ007969816 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού ύψους 422.000,00 € του Κ.Α.Ε.: 

64.7311.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021, και την πρόβλεψη ποσού 

280.285,72 € από τον προϋπολογισμό έτους 2022 στον ίδιο ΚΑ,  

(8) Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 10869/15-02-2021 (677/15-02-2021) θετική γνώμη του ΑΣΔΑ / 

Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη 

διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΑΑ 1, της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών και Δημόσιων 

Κτιρίων του Δήμου Ιλίου.» με κωδικό ΟΠΣ «5067209», συνολικού προϋπολογισμού 

«703,285.72 €». 

(9) Την υπ’ αρίθμ. 074/01-03-2021 (ΑΔΑ:90ΔΗΩΕΒ-Χ22) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ιλίου με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης. 

(10) Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 14950/02-03-2021 Διακήρυξη (Αρ. ΑΔΑΜ: 21PROC008216831), την 

υπ΄ αριθμ. πρωτ. 14950/02-03-2021 Προκήρυξη (Αρ. ΑΔΑΜ: 21PROC008216704) και την 

υπ΄ αριθμ. πρωτ. 14950/02-03-2021 Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ: 61Ε4ΩΕΒ-Μ4Π) ανοικτού 

διαγωνισμού του έργου,  

(11) Η δημοπρασία του έργου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 02/03/2021,  

(12) Το με αριθμό πρωτ. 16800/09-03-2021 (582/10-03-2021 ΠΕΔΜΕΔΕ) έγγραφο του Δήμου 

Ιλίου προς την ΠΕΔΜΕΔΕ περί ορισμού εκπροσώπου εργοληπτικών οργανώσεων. 

(13) Την απόφαση με αριθμό 114/29-03-2021 της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΕΟ1ΩΕΒ-ΟΜΛ) 

με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού,  

(14) Την με αρ. πρωτ. 20852/29-03-2021 Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού 

και ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού στις 02/04/2021,  

(15) Τον διαγωνισμό του έργου που έγινε στις 02/04/2021,  

(16) Το Πρακτικό Ι: «Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών» της Επιτροπής 

Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο στον διαγωνισμό συμμετείχαν εμπρόθεσμα είκοσι ένας 
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(21) οικονομικοί φορείς.  Στη συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 4.1στ της διακήρυξης, 

αρχίζοντας από τον 1ο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, διενεργήθηκε 

έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης, και συγκεκριμένα 

ελέγχθηκαν: 

α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), 

β) την εγγύηση συμμετοχής του άρθρου 15 της διακήρυξης. 

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε ότι στην περαιτέρω 

διαδικασία του διαγωνισμού δεν γίνονται δεκτοί δύο (2) συμμετέχοντες Οικονομικοί Φορείς.  

Οι δέκα εννέα (19) προσφορές που κρίθηκαν παραδεκτές, κατά σειρά μειοδοσίας, φαίνονται 

αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα 4 του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Α/Α 
Α/Α 

καταθ. 
Επωνυμία Προσφέροντα 

ΜΕΣΗ     

ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) % 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(χωρίς Φ.Π.Α.) 

(€) 

1 188501 TKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. TKS ΑΤΕ) 56,00 250.976,72 

2 185365 ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ 53,19 266.817,36 

3 187599 Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (Δ.Τ. ΔΟΜΗΚΑΤ Ε.Ε.) 50,30 283.136,97 

4 186705 

ANEGERSIS CONSTRUCTION (ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ 

ΚΟΝΣΤΡΑΚΤΙΟΝ)ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  

49,65 286.826,52 

5 188513 
Κ/ΞΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ 
44,73 314.612,18 

6 188488 Χ, ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΙΚΕ 44,51 315.867,08 

7 188476 ΟΧΑΝΕΣ ΑΪΔΙΝΙΑΝ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 43,80 319.845,35 

8 188504 
ARTE CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΣΗ 
42,65 326.350,17 

9 185464 ΧΑΡΙΤΟΣ Η.ΜΙΧΑΗΛ 42,34 328.084,10 

10 188444 
ΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
42,10 329.437,39 

11 188043 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 39,00 346.962,72 

12 188463 
Κ/Ξ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
37,34 356.315,27 

13 188271 

«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΠΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  - ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ»  

36,66 360.195,10 

14 186623 
NAFCONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
35,00 369.547,67 
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15 185600 ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 29,15 402.566,50 

16 188145 ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 26,66 416.657,46 

17 188307 ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ 25,03 425.819,72 

18 186265 Ν.&Σ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 15,00 482.472,38 

19 188297 VASARTIS SA 13,34 491.824,91 

 

Από  τον πίνακα προκύπτουν: 

 1ος προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «TKS 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. TKS ΑΤΕ)» με Α/Α κατάθεσης 188501, ο 

οποίος πρόσφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής. 

 2ος προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία 

«ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ» με Α/Α κατάθεσης 185365.   

 3ος προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «Β. 

ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (Δ.Τ. ΔΟΜΗΚΑΤ Ε.Ε.)» με Α/Α κατάθεσης 187599.  

(17) Τους φακέλους των προσφορών (δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών) των 

Οικονομικών Φορέων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό του έργου του θέματος 

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε : 

1. Την έγκριση ή μη του ως άνω Πρακτικού Ι.  

2. Την ανάδειξη ως πρώτου μειοδότη / προσωρινού αναδόχου της δημόσιας σύμβασης του έργου 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», τον οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία «TKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. TKS ΑΤΕ)», 1ο σε σειρά 

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

μόνο βάσει τιμής, με μέση έκπτωση 56,00 % ως εξής : 
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Κατά της απόφασης έγκρισης ή μη του 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού χωρεί προσφυγή εντός 

προθεσμίας: 

(α) δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης αν χρησιμοποιηθούν 

άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

γ) δέκα (10) ημερών από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα  

σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 της διακήρυξης  και τα άρθρα 360 έως 367 του Ν. 4412/2016.   
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Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

                                                   Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

        Αποφασίζει   Ομόφωνα 

1. Εγκρίνει το Πρακτικό Ι: «Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών για την 

επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ» 

2. Την ανάδειξη ως πρώτου μειοδότη / προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα με την 

επωνυμία «TKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. TKS ΑΤΕ)», 1ο σε σειρά 

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

μόνο βάσει τιμής, με μέση έκπτωση 56,00 % ως εξής : 
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Κατά της απόφασης έγκρισης ή μη του 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού χωρεί προσφυγή εντός 

προθεσμίας: 

(α) δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης αν χρησιμοποιηθούν 

άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

γ) δέκα (10) ημερών από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα  

σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 της διακήρυξης  και τα άρθρα 360 έως 367 του Ν. 4412/2016.   

 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                 Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλος Δ.,          

Κουκουβίνος Δ., Μαρκόπουλος Φ., 

Βέργος Ι.,  Φεγγερός Β.  

           ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ        
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