
 

 

                                                                  

              
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
       ΝΟΜΟΣ    ΑΤΤΙΚΗΣ  
 
    ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ  
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της αριθμ. 32ης/25-09-2019 

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

Αριθμ. απόφ. 93/2019 Περίληψη: «Λήψη απόφασης για την έγκριση του από 06/09/2019 
2ο Πρακτικό διαγωνισμού και για την κατακύρωση του έργου: 

«Γενικές επισκευές, διαρρυθμίσεις και συντηρήσεις στο κτίριο 
Κοινωνικών Υπηρεσιών» στην επιχείρηση «ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

του Παναγιώτη». 

 

Στον Κορυδαλλό, σήμερα Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα 

συνεδριάσεων, που βρίσκεται στο Δημαρχείο Κορυδαλλού, Γρηγ. Λαμπράκη 240, 2ος όροφος, γραφείο 

207, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 

19613/20.09.2019, πρόσκληση του Προέδρου της, που νόμιμα επιδόθηκε στις 20.09.2019, με την εξής 

σύνθεση: 

1.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ                ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

2.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

3.  ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

4.  ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

5.  ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

6.  ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

7.  ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

8.  ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Δεδομένου ότι, στην έναρξη της συνεδρίασης, επί συνόλου εννέα (9) τακτικών μελών 

συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, προσήλθαν οχτώ (8) μέλη, 

διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4555/18 και του Ν.4623/19. 

Οι απουσιάζοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι, το τακτικό μέλος Κα ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ και τα 

αναπληρωματικά μέλη κ.κ. ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΟΦΙΛΙΔΗΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ,  

ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΣΙΟΝΤΟΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ και ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ προσκλήθηκαν 

νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση και δεν προσήλθαν. 

Χρέη Γραμματέα εκτέλεσε ο Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μιλτιάδης Γκόρτζης. 

 

Στο 5ο θέμα (5ο Η.Δ.), ο Πρόεδρος εισηγούμενος έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

1. Το με αρ. πρωτ.: 18708/09.09.2019 έγγραφο της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού κας Υδραίου 

Μαρίας,  

2. Το από 06.09.2019 2ο Πρακτικό κατακύρωσης του έργου «Γενικές επισκευές, διαρρυθμίσεις και 

συντηρήσεις στο κτίριο Κοινωνικών Υπηρεσιών», τα οποία έχουν ως εξής: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ταχ. Δ/νση…:  Γρ. Λαμπράκη 240 
και Νικηφορίδη 
τ.κ .: 181 22 Κορυδαλλός 
e Δ/νση: www.korydallos.gr 
Πληροφορίες: Α. Καμπουράκη 
Τηλέφωνο…..:  210 4990525 
FAX………   : 210 4990418 
e -mail: meletes@korydallos.gr 

            Κορυδαλλός, 09.09.2019 

    Αρ. Πρωτ:  18708 
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κ. Πρόεδρο 
Οικονομικής Επιτροπής  

 

Κ.Α.: 15.7331.0004  
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση του από 06/09/2019  2ο Πρακτικό διαγωνισμού και για την 
κατακύρωση του έργου: «Γενικές επισκευές, διαρρυθμίσεις και συντηρήσεις στο κτίριο Κοινωνικών 
Υπηρεσιών» στην επιχείρηση «ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη». 
 
ΣΧΕΤ. :  

1. H αρ. πρωτ. 13747/26-06-2019Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 19PROC005176488 26-06-2019. 
2. Την αρ. 78/22-07-2019 (ΑΔΑ:6Ν83ΩΛΩ-Δ6Χ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της αρ. 78/22-07-2019 (ΑΔΑ:6Ν83ΩΛΩ-Δ6Χ) 

αποφ. Οικονομικής Επιτροπής. 
4. Την αρ. πρωτ. 17952/27.08.2019 πρόσκληση της υπηρεσίας να προσκομίσει ο Οικονομικός Φορέας 

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη σε σφραγισμένο φάκελο, εντός 10 ημερών από την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόμενα από το άρθρο 23.2 έως και 23.10 της διακήρυξης 
δικαιολογητικά κατακύρωσης 

5. Την (εμπρόθεσμη) κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου με αρ. πρωτ.: 18447/04.09.2019. 
6. Η από 05.09.2019 Πρόσκληση μελών διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών. 

 
 κ. Πρόεδρε,  

σας υποβάλλουμε το από 06/09/2019 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και προτείνουμε, 
σύμφωνα και με το άρθρο 4.2 της σχετικής διακήρυξης την έγκριση του και την κατακύρωση του 

διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Γενικές επισκευές, διαρρυθμίσεις και συντηρήσεις στο 
κτίριο Κοινωνικών Υπηρεσιών», στην  επιχείρηση «ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη», με 
ΑΦΜ:046010858 – Δ.Ο.Υ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, συνολικής δαπάνης #30.800,00€# € μετά την μέση έκπτωση (56%) 
επί του προϋπολογισμού της μελέτης, όπως προκύπτει από την Οικονομική της Προσφορά. 
 
 
 
 
                     H Πρόεδρος  
       Της Επιτροπής Διαγωνισμού 
 

                  Υδραίου Μαρία 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ 
 
 

(2ο ) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

«Γενικές επισκευές, διαρρυθμίσεις και συντηρήσεις στο κτίριο Κοινωνικών Υπηρεσιών» 
 
 
Στον Κορυδαλλό σήμερα την 06η.09.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00πμ συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα, γρ. 103, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 
παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 20/05-03-2019 (ΑΔΑ: 6Π44ΩΛΩ-8Ψ0) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)Μαρία Υδραίου   Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών 
2)Γραμματική Τζιβαρίδου Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών 
3)Δημήτρης Τσώνης  Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών 
 
Στην συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας της Επιτροπής η κ. Καμπουράκη Αντωνία. 
Με το από 12η .07. 2019 (1ο) πρακτικό διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Γενικές 
επισκευές, διαρρυθμίσεις και συντηρήσεις στο κτίριο Κοινωνικών Υπηρεσιών» [(αρ. πρωτ. Διακήρυξης 
13747/26-06-2019 με ΑΔΑ:ΩΞΑ9ΩΛΩ-3ΙΤ και με ΑΔΑΜ: 19PROC005176488 2019-06-26), η παρούσα 
Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της επιχείρησης «ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ» ως προσωρινό ανάδοχο. 
 
Με την υπ΄ αριθ. 78/22-07-2019 (ΑΔΑ:6Ν83ΩΛΩ-Δ6Χ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 
το ανωτέρω πρακτικό. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, η επιχείρηση «ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ» 
κλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 17952/27.08.2019 πρόσκληση της υπηρεσίας να προσκομίσει σε 
σφραγισμένο φάκελο, εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόμενα από το 
άρθρο 23.2 έως και 23.10 της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 
Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 27η .08.2019. Ο προσωρινός 
ανάδοχος κατέθεσε εμπρόθεσμα στην υπηρεσία το σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών στις  
4.09.2019, με σχετ. αριθ. πρωτ. 18447/04-09-2019. 
 
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου και στον 
έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτόν.  
 
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν είναι τα ακόλουθα: 
 
Δικαιολογητικά: 
1. Βεβαίωση Μ.Ε.Ε.Π. αρ. 28506 (αρ. πρωτ. Δ24/300/29.01-2019) της επιχείρησης «ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη», ισχύει έως 28.01-2022. 
2. Το αρ. πρωτ. 22521/29.08.2019 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών, Τμήμα πτωχεύσεων  ότι, 

όπως προκύπτει από το μητρώο πτωχεύσεως, από το έτος 1953 μέχρι και χθες δεν κηρύχτηκε σε 
κατάσταση πτώχευσης η επιχείρηση και ότι από την παραπάνω χρονολογία δεν έχει περιέλθει στην 
υπηρεσία μας απόφαση άλλου Δικαστηρίου που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης (ισχύει 
έως 29.11.2019). 

3. Το αρ. πρωτ. 54236/29-08-2019 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών ότι, όπως προκύπτει από τα 
στοιχεία που τηρούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών από 16-09-2007 μέχρι και 28-08-2019 δεν 
κατατέθηκε δικόγραφο αίτησης ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ-ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ (άρθρο 99 Ν.3588/2007) (ισχύει έως 
29.11.2019). 
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4. Το αρ. πρωτ. 54235/29-08-2019 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών, Τμήμα Πινακίων (ΠΕΡΙ ΜΗ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ) πιστοποιεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται 
στο ανωτέρω Τμήμα από 16-09-2007 μέχρι και 28-08-2019 δεν κατατέθηκε δικόγραφο και 
επομένως δεν έχει εκδοθεί απόφαση για τον ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ισχύει έως 
29.11.2019). 

5. Το αρ. πρωτ. 10428/29-08-2019 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών, Τμήμα ασφαλιστικών 
μέτρων, (ΠΕΡΙ ΜΗ ΘΕΣΕΩΣ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ) σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται 
στο ανωτέρω Τμήμα από 13-11-2000 μέχρι και 28-08-2019 δεν έχει κατατεθεί ΑΙΤΗΣΗ, ούτε έχει 
εκδοθεί απόφαση από το Μονομελές ή το Πολυμελές Διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων με την 
οποία να τίθεται σε ΑΝΑΚΓΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ο ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη (ισχύει 
έως 29-11-2019). 

6. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση (αρ. πρωτ. 300105/30-08-2019) του  
κ. Στέργιου Σιμόπουλου του Παναγιώτη (ΜΗΔΕΝ) (ισχύει έως 30.11.2019). 

7. Βεβαίωση Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος αρ. πρωτ.:17978/62948/26-07-2019 ότι όπως 
προκύπτει από τα τηρούμενα στο ΤΕΕ στοιχεία της πειθαρχικής διαδικασίας που ασκείται από το 
ΤΕΕ, ο κ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, Διπλ. Μηχανικός, ΑΜ ΤΕΕ 62948, δεν έχει καταδικαστεί για 
αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική του διαγωγή, ούτε έχει καταδικαστεί για βαρύ 
επαγγελματικό παράπτωμα από το Πειθαρχικό Συμβούλιο των Μελών του ΤΕΕ (ισχύει έως 
26.10.2019). 

8. Αρ. πρωτ.: 134/04-04-2019 Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του εργοδότη της επιχείρησης 
«ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», (ισχύς έως 03-10-2019). 

9. Αρ. πρωτ. 7165/06.05.2019 Ασφαλιστική Ενημερότητα της Δ/νσης Εισφορών και Τομέων 
Μηχανικών και ΕΔΕ (τ. ΕΤΑΑ) – ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ, προκύπτει ότι ο Σιμόπουλος 
Στέργιος του Παναγιώτη με ειδικότητα Πολιτικός Μηχανικός από 19/03/1992 είναι ασφαλισμένος 
στο Ταμείο μας από 19/03/1992 με αριθμό δύναμης 182070 και έχει πληρώσει τις εισφορές τους 
στους τομείς Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων έργων του Ε.Τ.Α.Α. έως 31/12/2016. Επιπλέον 
έχει καταβάλει τις απαιτούμενες εισφορές στον ΕΦΚΑ από 1/1/2017 έως 31/03/2019, (ισχύει έως 
06/11/2019). 

10. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο (αρ. πρωτ. 67106090-26-07-
2019) του Οικονομικού Φορέα «ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» (ισχύει έως 26-09-
2019). 

11. Ενημερωτικό σημείωμα από TAXIS net με τα στοιχεία της επιχείρησης και τις Δραστηριότητες της. 
12. Την από 28-08-2019 Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Σιμόπουλου Στέργιου ότι: Πράξεις επιβολής 

προστίμου δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος μου σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς δηλ. στις 11-07-2019. 

13. Την από 28-08-2019 Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Σιμόπουλου Στέργιου ότι: δεν έχει εκδοθεί δικαστική 
ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων μου 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

14. Την από 28-08-2019 Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Σιμόπουλου Στέργιου ότι: Για τις λοιπές περιπτώσεις 
της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, δεν συντρέχουν στου πρόσωπο μου οι οριζόμενοι λόγοι 
αποκλεισμού. 

15. Την από 28-08-2019 Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Σιμόπουλου Στέργιου ότι: η επιχείρηση ουδέν έργο 
εκτελεί.  
 

Η Επιτροπή διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Ότι τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 23.2-23.10 της 

διακήρυξης.  
2. Την αρ. 78/22-07-2019 (ΑΔΑ:6Ν83ΩΛΩ-Δ6Χ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
3. Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα καμία ένσταση δεν έχει υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους 

οικονομικούς φορείς. 
4. Το άρθρο 43 [Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 ( Α΄ 147) ] του Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 

52/01.04.2019 τεύχος Α') 
 

 
Π ρ ο τ ε ί ν ε ι  σ τ η ν  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή :  

 
 

Την κατακύρωση του διαγωνισμού ανάθεσης του έργου: «Γενικές επισκευές, διαρρυθμίσεις και 
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συντηρήσεις στο κτίριο Κοινωνικών Υπηρεσιών», στην επιχείρηση «ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» με ΑΦΜ:046010858 – Δ.Ο.Υ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, με συνολικό κόστος ανάθεσης #30.800,00€# όπως 
προκύπτει από την Προσφορά του (μέση έκπτωση 56%). 
Επίσης κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το 
άρθρο 23.2-23.10 της αρ. πρωτ. 13747/26-06-2019 Διακήρυξης της Υπηρεσίας. 
 
Για διαπίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό [σε τέσσερα (4) αντίγραφα], το οποίο 
υπογράφεται ως ακολούθως:  
 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 
 

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ     ΤΑ ΜΕΛΗ  
 
               ΜΑΡΙΑ ΥΔΡΑΙΟΥ        1. ΤΖΙΒΑΡΙΔΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
 
 
       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

        2. ΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 
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2) Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

 

 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 το άρθρο 43 του Ν.4605/2019 όπως ισχύει σήμερα, 

Καθώς και 

 τη αρ. πρωτ. 13747/26-06-2019 Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 19PROC005176488 2019-06-26, 

 Την αρ. 78/22-07-2019 (ΑΔΑ:6Ν83ΩΛΩ-Δ6Χ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

 Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της αρ. 78/22-07-2019 (ΑΔΑ:6Ν83ΩΛΩ-Δ6Χ) αποφ. 

Οικονομικής Επιτροπής, 

 Την αρ. πρωτ. 17952/27.08.2019 πρόσκληση της υπηρεσίας να προσκομίσει ο Οικονομικός Φορέας 

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη σε σφραγισμένο φάκελο, εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση 

της πρόσκλησης τα προβλεπόμενα από το άρθρο 23.2 έως και 23.10 της διακήρυξης δικαιολογητικά 

κατακύρωσης, 

 Την (εμπρόθεσμη) κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου με αρ. πρωτ.: 18447/04.09.2019, 

 την από 05.09.2019 Πρόσκληση μελών διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών, 

 Ότι τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης, 

 Το άρθρο 43 [Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)] του Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 

τεύχος Α') 

 την αρ. πρωτ. 7044/20-03-2019 με Α.Α.Υ. 233/20-03-2019 [(ΑΔΑΜ: 19REQ004658146 2019-03-21) και 

(ΑΔΑ:6ΙΚ0ΩΛΩ-9Φ1)] Απόφαση Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών για την ανάληψη υποχρέωσης και 

διάθεση πίστωσης του ΚΑΕ:15.7331.0004, 

 το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα καμία ένσταση δεν έχει υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «Δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής 

υπηρεσίας. […]» 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1Θ του Ν.4623/2019, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει την κατάρτιση 

των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και 

διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών 

διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους 

υπαλλήλους. 

Βάσει της 28/29.03.2019  (ΑΔΑ: ΨΠΘΖΩΛΩ-9Κ0 ) αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, για: α) την 

έγκριση τευχών μελέτης β)τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης και γ)έγκριση των όρων του 

διαγωνισμού - σύνταξη Διακήρυξης, για την εκτέλεση του έργου: «Γενικές επισκευές, διαρρυθμίσεις 

και συντηρήσεις στο κτίριο Κοινωνικών Υπηρεσιών», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

70.000,00€», εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 13747/26-06-2019 Διακήρυξη με (ΑΔΑΜ: 19PROC005176488 2019-

06-26). 

Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό δεκαέξι (16) συμμετέχοντες οι οποίοι έγιναν αποδεκτοί για τους 

λόγους που αναφέρονται στο από 12.07.2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού. 
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Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού & Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του άρθρου 221 παρ. 1 του 

Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.: 20/05.03.2019  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

με Α.Δ.Α.: 6Π44ΩΛΩ-8Ψ0, γνωμοδότησε με το από 12.07.2019 πρακτικό προς την οικονομική επιτροπή για 

την αποσφράγιση - αξιολόγηση των προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου που κατατέθηκαν στο 

πλαίσιο διενέργειας τακτικού Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Γενικές επισκευές, διαρρυθμίσεις και 

συντηρήσεις στο κτίριο Κοινωνικών Υπηρεσιών». 

Με την υπ΄ αριθ. 78/22-07-2019 (ΑΔΑ:6Ν83ΩΛΩ-Δ6Χ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 

το ανωτέρω πρακτικό. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, η επιχείρηση «ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ» κλήθηκε με 

την υπ’ αριθ. πρωτ. 17952/27.08.2019 πρόσκληση της υπηρεσίας να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο, 

εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόμενα από το άρθρο 23.2 έως και 23.10 της 

διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 27η .08.2019. Ο προσωρινός ανάδοχος 

κατέθεσε εμπρόθεσμα στην υπηρεσία το σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών στις 4.09.2019, με σχετ. αριθ. 

πρωτ. 18447/04-09-2019. 

Τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης. 

Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή να επικυρώσει το από 06.09.2019 2ο Πρακτικό κατακύρωσης του 

έργου «Γενικές επισκευές, διαρρυθμίσεις και συντηρήσεις στο κτίριο Κοινωνικών Υπηρεσιών», 

συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 70.000,00€». 

Η Οικ. Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη της τα προαναφερόμενα, γνωρίζοντας και τις 

σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και του άρθρου 77 του Ν.4555/18. 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 
Α)  Εγκρίνει και υιοθετεί πλήρως και στο σύνολό του το από 06.09.2019 2ο Πρακτικό κατακύρωσης του έργου 

«Γενικές επισκευές, διαρρυθμίσεις και συντηρήσεις στο κτίριο Κοινωνικών Υπηρεσιών», συνολικής 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 70.000,00€, 

Β) Την κατακύρωση του διαγωνισμού ανάθεσης του έργου: «Γενικές επισκευές, διαρρυθμίσεις και 

συντηρήσεις στο κτίριο Κοινωνικών Υπηρεσιών», στην επιχείρηση «ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» με ΑΦΜ:046010858 – Δ.Ο.Υ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, με συνολικό κόστος ανάθεσης 

#30.800,00€# όπως προκύπτει από την Προσφορά του (μέση έκπτωση 56%). 
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Συντάχθηκε η παρούσα απόφαση και υπογράφεται ως ακολουθεί: 

 
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ 
       
      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ    1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ  (ΤΑΚΤΙΚΟ) 

       2. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΤΑΚΤΙΚΟ) 

       3. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΤΑΚΤΙΚΟ) 

       4. ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΤΑΚΤΙΚΟ) 

       5. ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟ) 

       6. ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΤΑΚΤΙΚΟ) 

       7. ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (ΤΑΚΤΙΚΟ) 
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