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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ∆ροσιά, 03/01/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

  

22oo  ΠΠΡΡΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΟΟ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ∆ΗΜΟΥ 

∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» 

Οι παρακάτω υπογραφόµενοι: 

1. Φαράχ Νατζίµπ-Γεώργιος – Πολιτικός Μηχανικός, Υπάλληλος του Τµήµατος Τεχνικών Έργων 
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου, ως πρόεδρος, 

2. Νίκα ∆ήµητρα - Αγρονόµος & Τοπογράφος Μηχανικός, Υπάλληλος του Τµήµατος Τεχνικών 
Έργων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου, ως µέλος, 

3. Αναγνωστοπούλου Παναγιώτα – Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ, Προϊσταµένη του Τµήµατος 
Σχεδίου Πόλης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου, ως µέλος 

που αποτελούµε την επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.), του έργου:  

 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017», 

 

προϋπολογισµού 200.000,00 € (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)  που συγκροτήθηκε: 

Α. µε την υπ' αριθµ. 212/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου 

Β. µε το από 20-07-2017 Πρακτικό Κληρώσεως της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου 

και αφού λάβαµε υπ’ όψιν: 

1. Το από 22/09/2017 συνταχθέν πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού µε το οποίο ολοκληρώθηκε 
η αξιολόγηση των προσφορών των οικονοµικών φορέων. 

2. Την µε αρ. 273/2017 (Α∆Α: ΨΕΟΑΩ93-ΑΝ0) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου ∆ιονύσου περί έγκρισης του αποτελέσµατος του ανωτέρω διαγωνισµού. 

3. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 34304/24-10-2017 επιστολή προς τους οικονοµικούς φορείς που έλαβαν 
µέρος στον διαγωνισµό σχετικά µε τη γνωστοποίηση της έγκρισης του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού 

4. Το γεγονός ότι µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης του παρόντος δεν είχε κατατεθεί στο 
πρωτόκολλο της Τεχνικής Υπηρεσίας καµία ένσταση κατά της 273/2017 απόφασης Ο.Ε. περί 
έγκρισης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού του έργου από τους λοιπούς συµµετέχοντες στη 
διαδικασία 

5. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 37578/15-11-2017 πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο 
∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΤΣΙΓΚΟ για την υποβολή εκ µέρους του των δικαιολογητικών των παραγράφων 
23.2 – 23.10 της διακήρυξης του διαγωνισµού, τα οποία ή θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την 
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ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού ή εφόσον δεν έχουν ηµεροµηνία λήξης, να έχουν 
εκδοθεί σε διάστηµα το πολύ ένα µήνα πριν τον διαγωνισµό 

6. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 38827/24-11-2017 επιστολή του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΓΚΟΥ µε την οποία 
συνυπέβαλλε σε σφραγισµένο φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά της διακήρυξης του 
διαγωνισµού του έργου 

7. Την από 08/12/2017 πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο µε ηλεκτρονική αλληλογραφία 
για την υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών του διαγωνισµού του έργου 

8. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 42157/18-12-2017 επιστολή του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΓΚΟΥ µε την οποία 
συνυπέβαλλε σε σφραγισµένο φάκελο τα προς έλεγχο πρόσθετα δικαιολογητικά του 
διαγωνισµού του έργου 

συνήλθαµε 

στις 03/01/2018 σε δηµόσια συνεδρίαση προκειµένου να διαπιστώσουµε τη µη συνδροµή των λόγων 
αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
άρθρων 75, 76 και 77 του Ν.4412/16.  

 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου 
τριών (3) µελών παραβρέθηκαν και τα τρία (3) µέλη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στις 9:30 π.µ. 
καταγράφοντας αρχικά το σύνολο των υποβληθέντων δικαιολογητικών στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

∆ικαιολογητικό Ηµεροµηνία Ανταπόκρισ

η µε ΤΕΥ∆ 

1. Bεβαίωση Μ.Ε.Ε.Π. Αρ ΜΕΕΠ. 21156 
Αρ. πρωτ. ∆15/21892/12-05-2015 
Ηµ. Ισχύος Βεβαίωσης: 14/11/2017 

ΝΑΙ 

2. Επικαιροποιηµένη υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
αρµόδιας διοικητικής αρχής (ΚΕΠ) σύµφωνα µε 
το άρθρο 23.3 (ε) της ∆ιακήρυξης 

Η από 22/11/2017 Υ.∆. θεωρηµένη 
από το ΚΕΠ ∆. Αχαρνών 

ΝΑΙ 

3. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθήνας περί µη 
κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης 

(∆εν εκδίδονται πιστοποιητικά πτωχευτικού 
συµβιβασµού / παύσης εργασιών) 

Πρωτοδικείο Αθήνας: 
Αρ. Πρωτ 23736/08-11-2017 

ΝΑΙ 

4. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθήνας περί µη 
θέσης σε αναγκαστική διαχείριση 

Πρωτοδικείο Αθήνας: 
Αρ. Πιστοπ.: 10000/07-11-2017 

ΝΑΙ 

5. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθήνας περί µη 
κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής - 
εξυγίανσης 

Πρωτοδικείο Αθήνας: 
Αρ. Πιστοπ.: 44142/23-11-2017 

ΝΑΙ 

6. Αντίγραφο ποινικού µητρώου Εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών 
Αρ. Πρ. 364694/16-11-2017 

ΝΑΙ 

7. Φορολογική Ενηµερότητα ΑΑ∆Ε Αρ. Πρ. 63665404/03-08-2017: 
Λήξη ισχύος: 03/10/2017 

ΑΑ∆Ε Αρ. Πρ. 63894978/09-10-2017: 
Λήξη ισχύος: 09/12/2017 

ΝΑΙ 

8. Ασφαλιστική Ενηµερότητα Περ. Μονάδα ΕΦΚΑ (τέως ΕΤΑΑ – 
ΤΣΜΕ∆Ε) 

ΝΑΙ 
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Αρ. πρωτ. 34962/04-09-2017 
Ηµ. Λήξης: 30/09/2017 

 

Περ. Μονάδα ΕΦΚΑ (τέως ΕΤΑΑ – 
ΤΣΜΕ∆Ε) 

Αρ. πρωτ. 34601/01-09-2017 
Ηµ. Λήξης: 30/11/2017 

 

Τέως Τοµέας Μηχανικών – νυν ΕΦΚΑ 
Αρ. πρωτ. 40239/31-10-2017 

Ηµ. Λήξης: 30/11/2017 

 

Βεβ. Ασφ. Ενηµερότητας ΙΚΑ 

Αρ. Πρωτ. 293/25-05-2017 

Ηµ. Λήξης: 24/11/2017 

 

Βεβ. Ασφ. Ενηµερότητας ΕΦΚΑ 

Αρ. Πρωτ. 685/21-11-2017 

Ηµ. Λήξης: 18/05/2018 

9. Βεβαίωση Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.: 

Περί µη ύπαρξης πειθαρχικού παραπτώµατος σε 
σχέση µε την άσκηση του επαγγέλµατος και µη 
καταδίκης για ποινικό αδίκηµα 

Ε.Ε.Ε.Ε.Μ. 
Αρ. πρωτ. 1147/15-11-2017 
Ηµ. Λήξης: 31/12/2017 

ΝΑΙ 

10. Βεβαιώσεις ΠΕ∆ΜΕ∆Ε: 

Περί µη ύπαρξης πειθαρχικού παραπτώµατος σε 
σχέση µε την άσκηση του επαγγέλµατος 

 

ΠΕ∆ΜΕ∆Ε 
Αρ. πρωτ. 1861/19-07-2017 
Ηµ. Λήξης: 31/12/2017 

 
ΠΕ∆ΜΕ∆Ε 

Αρ. πρωτ. 2531/23-11-2017 
 

ΠΕ∆ΜΕ∆Ε 
Αρ. πρωτ. 1862/19-07-2017 

ΝΑΙ 

11. Βεβαίωση ΠΕΣΕ∆Ε: 

 

ΠΕΣΕ∆Ε 
Αρ. πρωτ. 521/19-07-2017 
Ηµ. Λήξης: 31/12/2017 

 
ΠΕΣΕ∆Ε 

Αρ. πρωτ. 530/19-07-2017 
Ηµ. Λήξης: 19/01/2018 

ΝΑΙ 

12.  

� Υπεύθυνη δήλωση περί µη εκτέλεσης έργου 
ατοµικά ούτε ως συµµετοχή σε κοινοπραξία 

� Υπεύθυνη δήλωση 

Ηµ. ∆ήλωσης: 15/12/2017 
 

Ηµ. ∆ήλωσης: 23/11/2017 

 

 

Στη συνέχεια έγινε αντιπαραβολή αυτών µε το Τ.Ε.Υ.∆. και µε τις παραγράφους 23.2 έως 23.10 
της αναλυτικής διακήρυξης του έργου. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι: 

Α) όλα τα δικαιολογητικά ευρίσκονται σε συµφωνία µε όσα έχουν δηλωθεί στο Τ.Ε.Υ.∆. που 
συνυπέβαλε µε την προσφορά του ο προσωρινός ανάδοχος 

Β) όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι τα απαιτούµενα σύµφωνα µε τις παραγράφους 23.2 
έως 23.10 της αναλυτικής διακήρυξης του έργου 

Γ) από τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι: 

i. όσα από αυτά έχουν ηµεροµηνία λήξης ήταν σε ισχύ την ηµεροµηνία του διαγωνισµού 
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(14/09/2017). 

ii Για τα πιστοποιητικό πρωτοδικείου και το αντίγραφο ποινικού µητρώου (υπ’ αριθµ. 3, 4, 5 και 
6 του πίνακα δικαιολογητικών) που έχουν ηµεροµηνία έκδοσης µεταγενέστερης της ηµεροµηνίας 
διαγωνισµού, προκύπτει ότι όσα αναφέρονται ήταν σε ισχύ την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, λόγω της 
φύσης των θεµάτων προς πιστοποίηση. 

Κατόπιν η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση και έκλεισε το πρακτικό 
εισηγούµενη την κατακύρωση της σύµβασης στον ∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΤΣΙΓΚΟ µε συνολική οικονοµική 
προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού 53.225,80 € και µέση έκπτωση Εµ: 67,00%. 

Το παρόν πρακτικό µαζί µε τον φάκελο διεξαγωγής του διαγωνισµού - όπως αυτός έχει έως 
σήµερα συµπληρωθεί µε τα ανωτέρω αναφερόµενα έγγραφα και τους φακέλους των προσφορών των 
διαγωνιζοµένων οικονοµικών φορέων - διαβιβάζεται στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ∆ιονύσου, 
για τη λήψη απόφασης σχετικής µε την κατακύρωση ή µη της σύµβασης.   

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε, το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα 
µέλη της επιτροπής διαγωνισµού του έργου µε τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ 
Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» 
 
 
                               

∆ροσιά, 03/01/2018 

Η Επιτροπή 
 

Ο Πρόεδρος 
 

Τα Μέλη 

Νατζίµπ-Γεώργιος Φαράχ 
 
 
 
 
 

 
1. ∆ήµητρα Νίκα  
 
 
 
 
2. Παναγιώτα Αναγνωστοπούλου 

 
 

 
 
 


