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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ      

ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                   Συνεδρίαση 18
η
 της 20-09-2019  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Πρακτικό από την 18
η
  Συνεδρίαση της 20-09-2019 της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. Απόφασης: 133/2019 

Περίληψη:  Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της σύμβασης του 

έργου «Βελτίωση & αποκατάσταση υπερτοπικού άξονα οδού Αιγαίου-Κράτητος», με αρ. μελ. 

53/2018.    

Στη Νέα Σμύρνη σήμερα την 20-09-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00΄ συνήλθε η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Νέας Σμύρνης, στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 14,  6
ος

 

όροφος, αποτελούμενη από τους: 

1. ΚΟΥΠΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ 

2. ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ 

3. ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

4. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΩΡΟΘΕΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

5. ΚΡΙΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

6. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

7. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

8. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

9. ΚΑΣΤΟΡΗ ΘΕΟΔΩΡΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

οι οποίοι κλήθηκαν με την υπαρ. πρ. 21989/16.09.2019 πρόσκληση του Προέδρου-Αντιδημάρχου 

αυτής. 

Τα τακτικά μέλη κ.κ. Γιατζίδης Παναγιώτης, ο οποίος αναπληρώνεται από την κ. Δεληγιάννη 

Κλεοπάτρα και Κουτελάκης Γεώργιος, ο οποίος αναπληρώνεται από τον κ. Καστόρη Θεόδωρο 

απουσίαζαν λόγω κωλύματος, αν και νόμιμα κλήθηκαν. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία με τα πιο πάνω μέλη, προέβη στην συζήτηση επί 

του 6
ου

 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Κύριε Πρόεδρε, 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού 

αναδόχου της Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τον δημόσιο, ανοιχτό, 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό που διεξήχθη μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση και 

Αποκατάσταση Υπερτοπικού Άξονα οδού Αιγαίου-Κράτητος» (Αρ. Μελ.: 53/2018, Α.Σ. 82773). 

 Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες (σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ.6 του 

Ν4412/2016) για την έγκριση του πρακτικού και την κατακύρωση της σύμβασης στην εταιρεία 

ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε., με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 106 του ίδιου νόμου. 

 Η αναθέτουσα αρχή -σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 105- και το άρθρο 4.2 της 

Διακήρυξης, θα κοινοποιήσει αμέσως μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» την απόφαση 

κατακύρωσης της Ο.Ε., μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά εκτός από τον 

προσωρινό ανάδοχο. Επιπλέον θα αναρτήσει τα Δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

 Σύμφωνα με τον Ν4412/2016 και το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης του διαγωνισμού, κατά 

της απόφασης της Ο.Ε. χωρεί Προδικαστική Προσφυγή εντός της προθεσμίας που ορίζεται από το 

άρθρο 361 του Ν4412/2016 σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 

στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα εφόσον η πράξη κοινοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα. Η 

προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά 

βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος 

προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και 

επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-

2017 Κ.Υ.Α. 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 
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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. 

 

   

                                         Η    Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η     Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

 

Αφού άκουσε τoν κ. Πρόεδρο-Αντιδήμαρχο και αφού έλαβε υπόψη της: 

• Τις διατάξεις του άρθρου 103  του Ν. 3463/06 και τις διατάξεις του  άρ. 72 του Ν.3852/10, όπως 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του αρ. 3 του Ν. 4623/19 

• τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

• την υπαρ. 257/2018 ΑΔΣ περί έγκρισης της υπαρ. 53/2018 μελέτης της Τ.Υ. 

• την υπαρ. 52/2019 ΑΟΕ περί έγκρισης των όρων διακήρυξης 

• την υπαρ. 61/2019 ΑΟΕ περί Συγκρότησης Επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση και 

αποκατάσταση υπερτοπικού άξονα οδών Αιγαίου-Κράτητος», με αρ. μελ. 53/2018. 

• το υπαρ. 1/28-6-2019 συνημμένο πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Έργων 

• την υπαρ. 114/2019 ΑΟΕ περί έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού 

• το από 9-9-2019 συνημμένο πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού 

αναδόχου της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Έργων 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας,    

   

                                                      Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 

Με (6) θετικές ψήφους: 

Α. Εγκρίνει το από 9-9-2019 συνημμένο πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Έργων 

που διεξήχθη  μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με 

α/α: 82773, για την σύναψη δημόσιας σύμβασης, που αφορά την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση και 

αποκατάσταση υπερτοπικού άξονα οδών Αιγαίου –Κράτητος», με αρ. μελ. 53/2018, προϋπολογισμού 

#6.500.000,00# €, με αναθεώρηση και ΦΠΑ.  

 

Β. Κατακυρώνει τη σύμβαση στην επιχείρηση  «ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ», με μέση έκπτωση 47,15%, βάσει των 

κριτηρίων ανάθεσης, όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

Η αναθέτουσα αρχή -σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 105- και το άρθρο 4.2 της Διακήρυξης, 

θα κοινοποιήσει αμέσως μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» την απόφαση κατακύρωσης 

της Ο.Ε., μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό 

ανάδοχο. Επιπλέον θα αναρτήσει τα Δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

 Σύμφωνα με τον Ν4412/2016 και το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης του διαγωνισμού, κατά της 

απόφασης της Ο.Ε. χωρεί Προδικαστική Προσφυγή εντός της προθεσμίας που ορίζεται από το άρθρο 

361 του Ν4412/2016 σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα εφόσον η πράξη κοινοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα. Η 

προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά 

βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος 

προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και 

επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-

2017 Κ.Υ.Α. 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 
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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.  

 

Δεν έχει διαπιστωθεί σύγκρουση συμφερόντων στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής 

Διαγωνισμού και στους υπαλλήλους του Δήμου μας, που ασχολήθηκαν ή ασχολούνται με το εν λόγω 

έργο.  

 

Τα τακτικά μέλη κ.κ. Αναγνωστόπουλος Κων/νος και Παυλόπουλος Θεμιστοκλής καθώς και το 

αναπληρωματικό μέλος κ. Καστόρης Θεόδωρος ψήφισαν λευκό. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 

ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΩΡΟΘΕΑ 

ΚΡΙΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 

ΔΕΛΗΓΙΆΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 

ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Νέα Σμύρνη 20.09.2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Ακολουθεί το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EFSTATHIOS KOUPAS
Ημερομηνία: 2019.09.30 10:47:01 EEST

ΑΔΑ: ΩΟΓΒΩΚ3-ΖΔΚ



Σελίδα 1 από 2 

 
 

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
     ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                
     ΔΗΜΟΣ  ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ           
     ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
                                                                                                           
                                                                                                                                       

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ: 
 

 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΔΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-

ΚΡΑΤΗΤΟΣ» 
(Διακήρυξη 11016 / 10-05-2019  -  Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 82773) 

 
  
Στo Μοσχάτο σήμερα την 09-09-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. η Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμού Έργων, που ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 61/2019 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Σμύρνης, συνήλθε με την παρακάτω 
σύνθεση: 

 ΦΩΣΤΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ, (Πρόεδρος) Τακτικό Μέλος, υπάλληλος Δήμου 
Μοσχάτου - Ταύρου 

 ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , τακτικό μέλος,                         υπάλληλος Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου 

 ΣΟΦΙΑ ΚΩΒΑΙΟΥ,  μέλος, (αναπληρωματικό μέλος)     υπάλληλος Δήμου Νέας 
Σμύρνης 

 ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΝΤΗ- ΜΠΑΤΙΔΟΓΙΑΝΝΗ, τακτικό μέλος, υπάλληλος Δήμου Νέας 
Σμύρνης  

 

σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στον υπ’ αριθ. 82773 ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό, του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 

ΟΔΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΚΡΑΤΗΤΟΣ» προϋπολογισμού 6.500.000, 00 € με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α., με αριθμό μελέτης 53 /2018. 
 
Τα υπόλοιπα τρία μέλη της επιτροπής (εκπρόσωπος ΣΑΤΕ, εκπρόσωπος ΤΕΕ, 
εκπρόσωπος Ο.Τ.Α ) αν και εκλήθησαν νόμιμα , δεν παρευρέθησαν. 
 
Ο προσωρινός ανάδοχος του έργου , που είναι η εταιρεία  «ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ», διεύθυνση 
Μεσσογείων 269, Χαλάνδρι, ΤΚ 15231 με ΑΦΜ 099361863, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, 
υπέβαλε ηλεκτρονικά και εμπρόθεσμα στις 23/08/2019, κατόπιν της από 16-08-2019 
ηλεκτρονικής πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών, τα δικαιολογητικά του άρθρου 
23 της διακήρυξης. Επιπλέον προσκόμισε εμπρόθεσμα στις 23/08/2019, ήτοι εντός 
τριών εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω 
δικαιολογητικών, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, δικαιολογητικά 
σύμφωνα με το άρθρο 4.2β)-4.2γ) της διακήρυξης.  
 

 
ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΔΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΚΡΑΤΗΤΟΣ» 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 6.500.000, 00 € 
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Σελίδα 2 από 2 

 Από τον έλεγχο των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, και λαμβάνοντας 
υπόψη τους όρους της Διακήρυξης, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι υποβλήθηκαν 
νομίμως και εμπρόθεσμα και είναι σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται στο άρθρο 
23.2-23.10 της διακήρυξης του Έργου. 

 
 Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαβιβάζει το παρόν 
πρακτικό και τον φάκελο των δικαιολογητικών στην Αναθέτουσα Αρχή , για την 
λήψη απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΔΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΚΡΑΤΗΤΟΣ» στον 
οικονομικό φορέα που είναι η εταιρεία ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε. 

 
 Το παρόν πρακτικό υπογράφεται σε πέντε (5) αντίτυπα από τα μέλη της 
Επιτροπής και αποστέλλεται στην Οικονομική Επιτροπή για τις δικές της ενέργειες. 
Κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής μπορεί να ασκηθεί Προδικαστική 
Προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της Διακήρυξης. 
 
 

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως έπεται.  
                                                                                     Μοσχάτο 9 – 09 – 2019 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
Φωστήρα Νικολαΐδου   

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 

 

ΑΔΑ: ΩΟΓΒΩΚ3-ΖΔΚ


