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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:35421/24-9-2020 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
ΜΟΝΑ∆Α Γ' ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το βιβλίο πρακτικών της Οικονοµικής Επιτροπής 

της 32ης συνεδρίασης 
 

Ηµεροµηνία επίδοσης της 36283 
πρόσκλησης στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής η 18/9/2020 

 
Ηµεροµηνία συνεδρίασης : 22 Σεπτεµβρίου 2020 

 
Αριθ. απόφασης :  434 
Περίληψη απόφασης : 
Έγκριση ή µη του 1ου πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών και 
οικονοµικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάθεση του 
έργου "Εργασίες βελτίωσης φυσικής προσβασιµότητας  α) στο 1ο Περιφ. 
Παράρτηµα ΚΑΠΗ και β) στον Παιδικό Σταθµό Κοκκινιάς" 
 
 
Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθησαν οι κ.κ. : 
 
 1) Σταθούλης Σπυρίδων           Πρόεδρος 
 2) Κατσιγιάννης Επαµεινώνδας Αντιπρόεδρος 
 3) Νικολαράκος Ιωάννης            Τακτικό Μέλος 
 4) Παπαδόπουλος Μιχαήλ            Τακτικό Μέλος 
 5) Γώγου Μαρία                         Τακτικό Μέλος 
 6) Μπούρας Βασίλειος               Τακτικό Μέλος 
 7) Βουρλάκη Αικατερίνη         Αναπληρωµατικό Μέλος 
 8) Μπόγδανος Σπύρος              Αναπληρωµατικό Μέλος 
 
Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ορίστηκε σύµφωνα µε την 320/2019 
Απόφαση ∆ηµάρχου, ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Σπυρίδων Σταθούλης, τα µέλη 
εκλέχτηκαν σύµφωνα µε την 280/2019 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74 τυο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’87). 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα οκτώ (8) µέλη 
 
Οι κ.κ. Σαγρής Παναγιώτης , Βλάχου -Σταµατάκη Ελένη , Καραµέρος 
Γεώργιος δεν προσήλθαν αν και νόµιµα κλήθηκαν. 
 
Αριθ. Θέµατος : 11 
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Εισηγούµενος το θέµα ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, 
αναφέρεται στην µε αριθµ. πρωτ. 35421/15-09-2020 εισήγηση της Επιτροπής 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ∆ηµόσιας Σύµβασης η οποία έχει ως εξής: 
 
Tη Πέµπτη 3 Σεπτεµβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.µ, στα γραφεία του ∆ήµου 
Αµαρουσίου, η Επιτροπή ∆ιενεργείας του υπ’ αρ. ΕΣΗ∆ΗΣ 91075 συνοπτικού 
διαγωνισµού για την ανάθεση του εν θέµατι έργου, προϋπολογισµού 
14.500,00€,αποτελούµενη, δυνάµει της υπ’ αρ.306/2020 της πράξεως της 
Οικονοµικής Επιτροπής, από: 
 α) την κα Χατζηδάκη Ναυσικά, ∆ρ. Αρχιτέκτονα Μηχανικό, ως πρόεδρο, 
 β) την κα Μαναχιάρη Θεολογία, ΤΕ Μηχανολόγο, ως µέλος, 
 γ) τον κο Μιχαηλίδη Νικόλαο,ΤΕ Προσωρινού Κλάδου Εργοδηγών, ως µέλος, 
συνήλθε για να αποσφραγίσει και να αξιολογήσει τις προσφορές για την ανάθεση του 
έργου. Οι προσφορές υπεβλήθησαν ηλεκτρονικώς µέσω του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ή απλώς Συστήµατος εν συνεχεία) κατά τους 
όρους της οικείας διακηρύξεως, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.333/2020 πράξεως της 
Οικονοµικής Επιτροπής. 
 Η επιτροπή αποσφράγισε τα δικαιολογητικά συµµετοχής και τις οικονοµικές 
προσφορές των συµµετεχόντων. Παρήγαγε ακολούθως µέσω του συστήµατος και 
ανήρτησε στην οικεία περιοχή συνηµµένων στοιχείων του διαγωνισµού τον κατάλογο 
των συµµετεχόντων κατά σειρά µειοδοσίας, ο οποίος έχει ως ακολούθως: 

Α/Α Συστήµατος: 91075  
Τίτλος Έργου/Μελέτης: Εργασίες βελτίωσης φυσικής προσβασιµότητας 
α) στο 1ο Περιφ. Παράρτηµα ΚΑΠΗ και β) στον Παιδικό Σταθµό Κοκκινιάς 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 

 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυµία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 163870 ΒΡΥΩΝΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 13,20% 

Το παρόν παράχθηκε µε χρήση του ΕΣΗ∆ΗΣ 
267Ε36Ε94ΨΒ794∆255199Ε4∆956∆46Β8 

 Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προέβησε έλεγχο της 
ολόγραφης και αριθµητικής αναγραφής των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης 
και της οµαλής µεταξύ τους σχέσης βάσει της παραγωγής σχετικών 
ψηφιακών αρχείων µέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ, 
σύµφωνα µε το άρθρο 4.1.δ της διακήρυξης (επισυνάπτεται ο έλεγχος 
οµαλότητας της οικονοµικής προσφοράς). Για την εφαρµογή του ελέγχου 
οµαλότητας χρησιµοποιήθηκε η µέση έκπτωση προσφοράς (Εµ), σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στα άρθρα 95 και 98 του Ν.4412/2016.  

 Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έλεγξε τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης του µοναδικού προσφέροντα 
και κρίνει ως ΑΠΟ∆ΕΚΤΗτην προσφορά του οικονοµικού φορέα«ΒΡΥΩΝΗΣ 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ» σύµφωνα µε τον πίνακα: 

 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυµία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 163870 ΒΡΥΩΝΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 13,20% 

 

ΑΔΑ: 6ΟΛ5ΩΨ9-ΗΣ5



 3 

 Κατόπιν των παραπάνω και σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 παρ. (η) της 
διακήρυξης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται την ανάδειξη του 
οικονοµικού φορέα «ΒΡΥΩΝΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ» µε Α/Α 
Συστήµατος 91075 ως προσωρινό ανάδοχο, µε µέσο ποσοστό έκπτωσης 
13,20%  και συνολική οικονοµική προσφορά ίση µε10.149,93€ (προ Φ.Π.Α.),  
και 12.585,91€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 24%). 

 Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και 
τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και υποβάλλεται µέσω του Συστήµατος 
στην Αναθέτουσα Αρχή, προς έγκριση. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε 
υπόψη της την ισχύουσα νοµοθεσία και µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ 
των µελών της     
 
 
                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει το παρόν Πρακτικό που αφορά την αποσφράγιση 
δικαιολογητικών και οικονοµικών προσφορών του συνοπτικού 
διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου:  "Εργασίες βελτίωσης 
φυσικής προσβασιµότητας  α) στο 1ο Περιφ. Παράρτηµα ΚΑΠΗ και β) 
στον Παιδικό Σταθµό Κοκκινιάς" και  

2. Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο τον οικονοµικό φορέα  µε την 
επωνυµία  «ΒΡΥΩΝΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ» µε Α/Α 
Συστήµατος 91075 µε µέσο ποσοστό έκπτωσης 13,20%  και συνολική 
οικονοµική προσφορά ίση µε10.149,93€ (προ Φ.Π.Α.),  και 12.585,91€ 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 24%). 

 
 
 
Αναθέτει τα περαιτέρω στον κ. ∆ήµαρχο. 
 
Εκδόθηκε η µε αριθµό 434/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
Εγκρίνεται η παρούσα και υπογράφεται : 
 
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Τ Α  Ψ Η Φ Ι Σ Α Ν Τ Α  Μ Ε Λ Η 
Σταθούλης Σπυρίδων 1.Κατσιγιάννης Επαµεινώνδας 

2.Νικολαράκος Ιωάννης 
3.Παπαδόπουλος Μιχαήλ 
4.Γώγου Μαρία 
5.Μπούρας Βασίλειος 
6.Βουρλάκη Αικατερίνη 
7.Μπόγδανος Σπύρος  
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