
 

 

 

                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ       
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το πρακτικό της με αριθ. 8ης/2021 Έκτακτης - δια περιφοράς- συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

 
Αρ. αποφάσεως :  93 
 
Θέμα:   Έγκριση  1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Έργων για την ανάδειξη προσωρινού 
ανάδοχου του έργου «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 
ΦΑΒΙΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ», Προϋπολογισμού 
680.500,00 € συμπ. ΦΠΑ 24 %. 
 
 
 Σήμερα την 11η  του μήνα   Μαΐου,  του έτους  2021  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  με ώρα έναρξης στις 09:00 και  ώρα 
λήξης στις 11:00, συνήλθε σε έκτακτη - δια περιφοράς- συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ 
πρωτ.: 7939/10-05-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο  στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις: α)  του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» β)  την 

ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-64450-11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β’-1, : Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα 

προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, το άρθρο 3 της  ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 4019/20.09.2020) τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση 

αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών 

διατάξεων  και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 

της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 

κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] 

την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων 

νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»]  του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 
 
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της  Ο.Ε., δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) μελών 
συμμετείχαν στη-δια περιφοράς- συνεδρίαση τα έξι  (6) μέλη, ήτοι: 
 

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 
2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος).  
3. Κων/να Χρονοπούλου - (τακτικό μέλος)   
4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 
5. Βασίλειος Καρατζαφέρης - (τακτικό μέλος)  
6. Δήμητρα Δούμουρα -  (τακτικό  μέλος) 
7.  

 
Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:   
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μιχάλης Σελέκος, Απόστολος Θεοφίλης και  Άλκηστη Βίτσα- τακτικά μέλη.  
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 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, μετά τη διαπίστωση της απαρτίας [μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε σύνολο (9) 

μελών συμμετείχαν (6) μέλη] και αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, για  την αριθμ.: 7939/10-05-2021 7
η
 έκτακτη (δια περιφοράς) συνεδρίαση, εγκρίνουν ομόφωνα, πριν την 

έναρξη της συνεδρίασης, τον κατεπείγον χαρακτήρα των  θεμάτων, όπως αναφέρονται  στην πρόσκληση της συνεδρίασης.  

 

 Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.  κ. Γ. Αργυρόπουλος - μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου- ενημέρωσε τα μέλη  για το 4
ο
 θέμα της 

ημερήσιας διάταξης, κατόπιν  του  με αριθμ. 116/23.04.2021  διαβιβαστικού  εγγράφου της Τεχνικής Υπηρεσίας 

συνοδευόμενο από  το αριθ. 7144/22.04.2021  Πρακτικό 1 της  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, προτείνοντας την 

έγκρισή του, όπως παρακάτω: 

 
 το με αριθμ. 116/23.04.2020  έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας: 

    Σας διαβιβάζουμε το από 22-04-2021 1o Πρακτικό της  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ 
ΟΔΟΥ ΦΑΒΙΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ» του οποίου ο 
διαγωνισμός διενεργήθηκε μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 94698 
 
και παρακαλούμε για: 
- την έγκριση του 1ου Πρακτικού και 
- την ανάδειξη της Εργοληπτικής Επιχείρησης: «KONTOS CONCREATE A.T.E.» με μέση έκπτωση 53,03 % επί των 
ομάδων εργασιών του τιμολογίου, ως προσωρινής αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα. 
 

 το αριθ. 7144/22.04.2020  1ο Πρακτικό  της  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού:  

 
1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΦΑΒΙΕΡΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ» 
αρ. μελ : 19/2020(Επικαιροποίηση της 14/2028 μελέτης) 

(ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 20PROC007824631) 

 

    Την Πέμπτη 22/4/2021 και ώρα 09.30΄ συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου : 
«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΑΒΙΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ» η οποία έχει συγκροτηθεί δυνάμει της υπ. αρ. 
228/7-12-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και απαρτίζεται από τους κάτωθι υπαλλήλους: 
 
1 Μπίρμπας Χρήστος Υπάλληλος του Δήμου Αιγάλεω   Πρόεδρος 
2 Κιτσάκη Αικατερίνη Υπάλληλος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής        Τακτικό Μέλος 
3 Καμπόλης Φώτης Υπάλληλος του Δήμου Χαϊδαρίου  Αναπληρωματικό Μέλος 
 
   Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συνήλθε σε συνεδρίαση κατά την ημέρα και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της 
Διακήρυξης του εν λόγω έργου με σκοπό την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και συγκεκριμένα του 
υποφακέλου “Δικαιολογητικά Συμμετοχής” και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”, για τον Ηλεκτρονικό 
Διαγωνισμό του έργου του θέματος, που διεξήχθη μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε αριθμό 
συστήματος : 94698 
 
   O Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής, αφού εισήγαγαν στο ηλεκτρονικό σύστημα τους κωδικούς τους, προέβησαν 
στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών και στη συνέχεια ανάρτησαν στον ηλεκτρονικό χώρο του 
ΕΣΗΔΗΣ τον παρακάτω συνημμένο σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας (όπως παρήχθη από το 
ηλεκτρονικό σύστημα) προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες και όλοι οι ενδιαφερόμενοι. 
  Οι οικονομικοί φορείς που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό κατατάσσονται κατά σειρά μειοδοσίας σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα: 

ΑΔΑ: Ω2Η8ΩΗ3-8ΕΑ



 

Α/Α  Α/Α καταθ.  Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό  

1  179930  KONTOS CONCREATE 

A.T.E. 

53,03%  

2  189839  ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. 31,14%  

3  179642  3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ     

δ.τ.3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

31,14%  

  4  179708  ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΑΤΕ 31,12%  

 
   Ακολούθως η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προχώρησε, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.δ της Διακήρυξης, 
στον λεπτομερή έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των προσφερόμενων επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης στις ομάδες εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς, καθώς και της ομαλής μεταξύ τους 
σχέσης, για κάθε Οικονομική Προσφορά κατά την σειρά μειοδοσίας. 
   Στη συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.στ της Διακήρυξης, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έλεγξε, 
κατά τη σειρά μειοδοσίας των οικονομικών φορέων, τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της 
Διακήρυξης ως προς την πληρότητα των απαιτήσεων και την ορθή συμπλήρωση και υποβολή τους, 
αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 
 
   Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του πρακτικού της, 
προέβη σε ηλεκτρονική διαπίστωση για τις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους, σύμφωνα με το άρθρο 4.1 παρ.ζ της Διακήρυξης, και από τον έλεγχο 
αυτό διαπιστώθηκε ότι όλες οι εγγυητικές επιστολές είναι έγκυρες. 
   Ανακεφαλαιωτικά, στο Διαγωνισμό συμμετείχαν τέσσερις (4) οικονομικοί φορείς και από αυτούς όλοι 
πληρούν τους όρους της Διακήρυξης και αναγράφονται κατά σειρά μειοδοσίας στον ακόλουθο Τελικό 
Πίνακα Μειοδοσίας. 

 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 

 

ΣΕΙΡΑ 

ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ % 

1 KONTOS CONCREATE A.T.E. 53,03%  

2 ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. 31,14%  

3 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

δ.τ.3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  

31,14%  

4 ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΑΤΕ 31,12%  

 
    Σύμφωνα με τα παραπάνω για το έργο «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ- 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΑΒΙΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ» αριθ. μελ : 19/2020 (Επικαιροποίηση της 14/2018 
μελέτης) προϋπολογισμού μελέτης 548.790,32 € (χωρίς Φ.Π.Α.), η Επιτροπή Διαγωνισμού έχοντας 
τηρήσει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και προθεσμίες, σήμερα ημέρα ,ΠΕΜΠΤΗ 22/04/2021 
ολοκληρώνει το πρακτικό της και γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χαϊδαρίου υπέρ της 
ανάδειξης ως Προσωρινού Αναδόχου του διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, της εταιρίας “ KONTOS CONCREATE A.T.E.” με μέση έκπτωση 
53,03% επί των ομάδων εργασιών του τιμολογίου της μελέτης και ποσό προσφοράς 257.768,30€ (χωρίς 
Φ.Π.Α.) . 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 
1. Μπίρμπας Χρήστος Πρόεδρος 
2. Κιτσάκη Αικατερίνη Τακτικό Μέλος 
3. Καμπόλης Φώτης Αναπληρωματικό Μέλος 
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    Η  Οικονομική Επιτροπή ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη το  υπ΄αριθμ. 116/23.04.2020  

έγγραφο των Τεχνικών Υπηρεσιών ,συνοδευόμενο από  το αριθ. 7144/22.04.2020  1
ο
 Πρακτικό   της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού,  τις υπ’ αρ.  224/07-12-2020 (ΑΔΑ: 69Ν9ΩΗ3-2Β7 ) και  26/12-02-2021 (ΑΔΑ:  

Ψ14ΑΩΗ3-68Π) προγενέστερες  αποφάσεις  της και  το άρθρο  72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε  

από το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 και ως σήμερα  ισχύει.   

 

   Κατόπιν  των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων –  απαντήσεων:   Ο Πρόεδρος κ. Αργυρόπουλος και οι 

κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι (τακτικά  μέλη)  Εμμανουήλ Πετούσης, Κων/να Χρονοπούλου,  Ιωάννης Ηλιάδης, 

Βασίλειος Καρατζαφέρης και  Δήμητρα Δούμουρα,  ψήφισαν Υπέρ του θέματος.   

 

Συνεπώς [επί των συμμετεχόντων (6) μελών, σε σύνολο (6) ψηφισάντων] η Οικονομική Επιτροπή,  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα 

 

Εγκρίνει το  αριθ. 7144/22.04.2020  1ο Πρακτικό  της  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την επιλογή 
αναδόχου  κατασκευής  του έργου : «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΑΒΙΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ» του οποίου ο διαγωνισμός διενεργήθηκε μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ [ με συστημικό αριθμό 94698] όπως αποτυπώνεται εξ ολοκλήρου στο εισηγητικό μέρος της 
παρούσας.  
 
Κηρύσσει  ως Προσωρινό Ανάδοχο του διαγωνισμού, την εταιρία «KONTOS CONCREATE A.T.E.» με 
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με μέση έκπτωση 
53,03% επί των ομάδων εργασιών του τιμολογίου της μελέτης και ποσό προσφοράς 257.768,30€ (χωρίς 
Φ.Π.Α.). 
 

Κατά της απόφασης έγκρισης χωρεί προδικαστική προσφυγή/ προσωρινή δικαστική προστασία, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 3 της Διακήρυξης (ΑΔΑΜ 20PROC007824631) με την οποία διενεργήθηκε ο εν 

λόγω διαγωνισμός [ σύμφωνα με το άρθρο 105, παρ. 1 του  ν. 4412/ 2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήμερα)]. 

 

 

                                                                                              Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
  Ακριβές Αντίγραφο                                                         (Υπογραφή)                (Υπογραφές) 
  Χαϊδάρι  11-05-2021 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 

ΑΔΑ: Ω2Η8ΩΗ3-8ΕΑ
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