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Εκ του υπ’ αριθ. 40/8-10-2018  πρακτικού ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδριάσεως της Οικονομικής  Επιτροπής του 

Δήμου Μεγαρέων 
 

Αριθμός Απόφασης:   384/2018 Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της σύμβασης του έργου 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΣΤΑΝΗ 

(ΠΕΡΙΦ.ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ)» (Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 73522) 
(Πρακτικό Νο2) 

 
Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα  8-10-2018  ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00  
η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση κατόπιν της υπ’ αριθ. 
Πρωτ.: 18793/4-10-2018  εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής και Δημάρχου  Μεγαρέων κ. 
Γρηγορίου Σταμούλη  που επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα , με τα 
άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-6-2010 τεύχος Α’),  

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) Δ.Σ/λων ευρέθησαν παρόντες 
πέντε (5) ήτοι: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΤΤΑΣ 

2 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΕΝΗΣ 

3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ 

4 ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΣΗΣ 
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 Συνεχιζομένης  της συνεδριάσεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας,  ο Πρόεδρος και Δήμαρχος 
Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 2ο θέμα     της  ημερησίας Δ/ξεως περί του εν περι-
λήψει αντικειμένου, και θέτει υπ’οψη των μελών, την υπ’ αριθ. Πρωτ. 18704/4-10-2018 εισήγηση του 
υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τμήματος μελετών- εργων, κ. Πέτρου Μήλεση, στην οποία 
αναφέρει τα εξής: 

ΘΕΜΑ:    Αποστολή Πρακτικού ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ Α. 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΣΤΑΝΗ (ΠΕΡΙΦΕΡ. ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ»  (Ηλεκτρονικός 

Διαγωνισμός 73522) (Πρακτικό Νο2) 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4.2. «Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδό-

χου/Κατακύρωση/Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης» της Διακήρυξης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΟΔΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΣΤΑΝΗ (ΠΕΡΙΦΕΡ. ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ», η διαδικασία 

ελέγχου των ως δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγω-

νισμού. 

Η Πρόεδρος του Διαγωνισμού κα Κλεονίκη Γκρέκα  κοινοποίησε το ανωτέρω ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2 μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

Σας αποστέλλουμε το με ημερομηνία υπογραφής 4-10-2018 από την Επιτροπή Διαγωνισμού  το 

Πρακτικό  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΣΤΑΝΗ (ΠΕΡΙΦΕΡ. ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ»   

και  εισηγούμαστε προς την Προϊσταμένη Αρχή (Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων) για  

την λήψη σχετικής απόφασης. 

 (Χειριστής συστήματος της Αναθέτουσας Αρχής  ΕΣΗΔΗΣ του Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού ( 73522) 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις 
Αφού είδε & τις Δ/ξεις των άρθρων με τα άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-6-2010 τεύχος 
Α’)  
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Στη συνέχεια το από 28-9-2018 Πρακτικό (Νο2) της αρμόδιας Επιτροπής του διαγωνισμού, αναφέρει 
τα εξής: 

2Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΣΤΑΝΗ (ΠΕΡΙΦ.ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ)»  
ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΜΕΓΑΡΈΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΎ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 307.000,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ 
ΤΟΥ Φ.Π.Α.),  
 
Την 20 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12.00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου : 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΣΤΑΝΗ (ΠΕΡΙΦ.ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ)» του Δήμου 
Μεγαρέων συνολικού προϋπολογισμού 307.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.),η οποία έχει 
συγκροτηθεί δυνάμει της υπ’ αριθμ.206/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Μεγαρέων (ΑΔΑ:6Λ1ΓΩΚΠ-177), κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης και απαρτίζεται από τους : 
1) Κλεονίκη Γκρέκα Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α. (Πρόεδρος), 
2) Γεώργιος ΄Ασσος, Πολιτικός Π.Ε του Δήμου Φυλής (μέλος) 
3) Νικόλαος Κακοσαίος,  Μηχ/κος Π.Ε.  της  Δ.Α.Υ. (αναπληρωματικό μέλος), 
Η Επιτροπή συνεδρίασε στις 20-09-18 προκειμένου να ελέγξει, αν πληρούνται τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής του άρθρου 22 της Διακήρυξης, ώστε να προβεί στην σύνταξη και 

έκδοση του σχετικού 2
ου 

Πρακτικού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 4.2. της Διακήρυξης. 
 
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη : 

Το από 27-06-2018 1ο Πρακτικό της, το οποίο επικυρώθηκε με την με αριθμό 282/10-7-2018 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεγαρέων (ΑΔΑ:6ΓΡΘΩΚΠ-ΣΟ4) και σύμφωνα με 
αυτήν ανακηρύχθηκε Προσωρινός Ανάδοχος στον Διαγωνισμό του ανωτέρω έργου ο προσφέροντας 
με την επωνυμία «ΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με μέση έκπτωση επί των ομάδων εργασιών ποσοστού 
67,06%.  
Το γεγονός ότι η ανωτέρω Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με το σχετικό 1ο Πρακτικό 
αποστάληκε  ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ στις  12-7-2018, σε όλους τους 
συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στους οποίους δόθηκε πρόσβαση και επί των φακέλων των άλλων 
συμμετεχόντων σύμφωνα με το άρθρο 4.1.θ της Διακήρυξης, για τον έλεγχο και την υποβολή τυχόν 
ενστάσεων. 
Την με αρ. πρωτ. 14899/7-8-2018 πρόσκληση (μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία” του 
ΕΣΗΔΗΣ) με την οποία κλήθηκε ο Προσωρινός Ανάδοχος να προσκομίσει εντός δέκα πέντε ημερών τα 
προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά 
έγγραφα νομιμοποίησης 
Το ότι ο Προσωρινός Ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα στις 21-8-2018 (μέσω της λειτουργικότητας 
“Επικοινωνία” του ΕΣΗΔΗΣ) τα ανωτέρω δικαιολογητικά, τα οποία υπέβαλε επίσης εμπρόθεσμα και σε 
έντυπη μορφή με το με αρ. πρωτ. 15820/23-8-2018 εισερχόμενο. 
Προέβη στον απαιτούμενο έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην οικεία 
Διακήρυξη, για να διαπιστώσει εάν πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του προσωρινού αναδόχου κατά 
τα οριζόμενα στην Διακήρυξη. 
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν νομίμως και εμπρόθεσμα, διαπιστώθηκε ότι 
δεν προσκομίστηκαν: 
α.: ΄Εγγραφο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τη 
μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, δηλαδή εκτύπωση της καρτέλας "Στοιχεία 
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Μητρώου/Επιχείρησης", όπως εμφανίζονται στο taxisnet. 
β.: Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη με τον πίνακα ανεκτέλεστου υπόλοιπου, κατά την 
ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, με τα απαραίτητα πρόσθετα δικαιολογητικά.(βεβαίωση 
ανεκτέλεστου, σύμβαση). 
Προκειμένου να αποκατασταθούν οι ελλείψεις του παρόντος πρακτικού, τα μέλη της Επιτροπής εξου-
σιοδότησαν την Πρόεδρο της,  για ενημέρωση του προσωρινού Αναδόχου. Ο προσωρινός Ανάδοχος 
ειδοποιήθηκε μέσω της λειτουργικότητας της <<Επικοινωνίας>>, στις 24-09-2018, στο πλαίσιο της 
σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας, να υποβάλλει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, τα 
απαραίτητα πρόσθετα δικαιολογητικά.  
Μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε τα  πρόσθετα δι-
καιολογητικά, που ζητήθηκαν, στις 26-09-2018, ήτοι εμπρόθεσμα. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού συγκλήθηκε εκ νέου στις 2-10-2018, μετά από τηλεφωνική πρόσκληση της 
Προέδρου, και αφού έλεγξε στο σύνολό τους τα δικαιολογητικά που υπεβλήθησαν,  διαπίστωσε ότι 
αυτά αποδεικνύουν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 
23 της διακήρυξης. 
Με βάση όλα τα παραπάνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωμοδοτεί στην Αναθέτουσα Αρχή, ήτοι την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων, υπέρ της κατακύρωσης του Διαγωνισμού για την ανάδει-
ξη Αναδόχου κατασκευής του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΣΤΑΝΗ 
(ΠΕΡΙΦ.ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ)» στον πρώτο μειοδότη : «ΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»  με μέση έκπτωση επί των 
ομάδων εργασιών ποσοστού 67,06 %   

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις 
Αφού είδε & τις Δ/ξεις των άρθρων με τα άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-6-2010 τεύχος 
Α’)  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 

Α) Εγκρίνει το πρακτικό  και κατακυρώνει τη σύμβαση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΣΤΑΝΗ (ΠΕΡΙΦ.ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ)» (Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 73522) (Πρακτικό Νο2) 
στον πρώτο μειοδότη : «ΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»  με μέση έκπτωση επί των ομάδων εργασιών ποσοστού 
67,06 %  , για τους λόγους που αναφέρει στο ως άνω πρακτικό η αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού 
 
Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 

 
 
 

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό   384/2018  
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Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   
ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ 

  

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Μέγαρα 8-10-2018 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 
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