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Η

 Συνεδρίαση /24-09-2018 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 188/2018 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού (µε α/α Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 72114) για την σύναψη ∆ηµόσιας 

Σύµβασης εκτέλεσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (Φάση: Έλεγχος ∆ικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου & 

Κατακύρωση) Προϋπολογισµού µελέτης 399.996,10 € (µε Φ.Π.Α. 24%) . 

 

Πρακτικό της µε αριθµό 29ης/2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  

Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 24
η
  του µηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  έτους 

2018 ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα. 11.00π.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 

Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 

ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 9047 /20-09-2018   έγγραφη πρόσκληση του 

∆ηµάρχου  η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα µε τις διατάξεις  

των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 
 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-

Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 

Ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  

Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος   

1.Πολυχρονάκης Συµεών  

2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

4.Περρής Ιωάννης 

5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

6.Καµπάκας Αντώνιος 

 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 

Σ.Φιλοπούλου. 

Ο Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το 2
ο
  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  θέτει υπόψη 

των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της κ. Χαρίτου Ε . Προέδρου 

της Επιτροπής του ∆ήµου  η οποία έχει ως εξής.  



 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ                                     Καισαριανή     20/9/2018 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:                                     
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
∆ΗΜΟΣ: ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
∆ιεύθυνση:  Βρυούλων  125 & Φιλαδελφείας 
ΤΚ 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
Πληροφορίες: Χαρίτου Ελιάννα         
Τηλ :  213.20.10.726  
Fax:  213.20.10.788 
 
 
 

 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Θέµα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού (µε α/α Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 72114) για την 
σύναψη ∆ηµόσιας Σύµβασης εκτέλεσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 
Ο∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (Φάση: Έλεγχος ∆ικαιολογητικών 
Προσωρινού Αναδόχου & Κατακύρωση) Προϋπολογισµού µελέτης 
399.996,10 € (µε Φ.Π.Α. 24%) . 
 
Σας υποβάλλουµε το από 13/9/2018 πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού (µε α/α Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 72114) για 
την σύναψη ∆ηµόσιας Σύµβασης εκτέλεση του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 
Ο∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» (Φάση: Έλεγχος ∆ικαιολογητικών 
Προσωρινού Αναδόχου & Κατακύρωση)  και παρακαλούµε για την 
έγκρισή του και και τη κατακύρωση του διαγωνισµού για τη σύναψη 
∆ηµόσιας Σύµβασης εκτέλεσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο∆ΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» στον ανάδοχο Τσίγκο ∆ηµήτριο. 
 
 
 
 
 
                 
      
                                                                             Για την επιτροπή  
            
            Η Πρόεδρος 
         
 
 
                   Χαρίτου Ελιάννα 
                Αρχιτέκτων Μηχανικός  
 



∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  13 / 9 /2018 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
(Φάση: Έλεγχος ∆ικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου & 

Κατακύρωση) 
 

 
Για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό  

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
µε α/α Συστήµατος» ΕΣΗ∆ΗΣ 72114 

 

Στην  Καισαριανή, την 13/9/2018, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 10:30 πµ. η επιτροπή 

διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης συνολικού προϋπολογισµού µελέτης 

399.996,10 € (µε Φ.Π.Α. 24%), συνήλθε στο δηµοτικό κατάστηµα Καισαριανής 

προκειµένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου 

ΤΣΙΓΚΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 8171/2018 πρόσκληση και την 

αριθµ. πρωτ. 6072/13.6.2018 διακήρυξη του ∆ηµάρχου Καισαριανής Σταµέλου Ηλία. 

Ο διαγωνισµός διενεργείται µέσω της πλατφόρµας ΕΣΗ∆ΗΣ µε α/α συστήµατος : 

72114.  

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι τα µέλη της επιτροπής 
(απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 113/2018 Α∆Α: 61Ψ9ΩΕΨ-5ΓΘ   (κατόπιν 
κλήρωσης ΜΗΜΕ∆ [220/18.5.2018]) ήταν:    
                                                                          
                 Παρόντες 
Ελιάννα Χαρίτου            (Πρόεδρος)            
Απόντες 
Μαραγκουδάκη Ραφαέλλα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (τακτικό µέλος) 
Γούναλη Σταυρούλα Χίλντα ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (τακτικό µέλος)      
Κανένας 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έχοντας υπόψη : 
 

• την ∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού µε αριθ. πρωτ. 6072/13.6.2018, 
την αριθµ.  167/2018 (Α∆Α: 6ΝΛ9ΩΕΨ-Π5Φ) Απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής για την ανάδειξη του ΤΣΙΓΚΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ως προσωρινό 
ανάδοχο που προσέφερε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά (βάσει τιµής) µε ποσοστό έκπτωσης 67,82 % 

• την αριθµ. πρωτ. 8171/21.8.2018  πρόσκληση του ∆ήµου Καισαριανής µε την 
οποία κλήθηκε ο Προσωρινός Ανάδοχος να υποβάλλει  µέσω της 
λειτουργικότητας της «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» τα προβλεπόµενα στις κείµενες 
διατάξεις δικαιολογητικά και τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης που 
προβλέπονται από το άρθρο 23 της διακήρυξης (µε προθεσµία 15 ηµερών), 

 
Η Επιτροπή προχώρησε στην διαδικασία ελέγχου µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ µε Α/Α 72114 
και κατέγραψε ότι: 
 
Ο προσωρινός Ανάδοχος Τσίγκος ∆ηµήτριος έχει υποβάλλει στις 3/9/2018 
(εµπρόθεσµα)  όπως προβλέπονταν µέσω της λειτουργικότητας της 
«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» του συστήµατος µήνυµα µε τα κάτωθι δικαιολογητικά:      



 
 

• Ποινικό Μητρώο 

• Φορολογικές Ενηµερότητες 

• Ασφαλιστικές Ενηµερότητες 

• Υπεύθυνη δήλωση για ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων 

• Βεβαιώσεις ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συµβάσεων 

• Ένορκη Βεβαίωση 

• Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου Αθηνών  

• Υπεύθυνες δηλωσεις (λόγοι Αποκλεισµού) 

• Βεβαιώσεις ΠΕ∆ΜΕ∆Ε 

• Βεβαίωση ΕΕΤΕΜ 

• Βεβαίωση ΣΠΕ∆ΕΠ 

• Βεβαίωση ΠΕΣΕ∆Ε 

• Βεβαίωση ΜΕΕΠ 

• Αντίγραφο Ταυτότητας 
 
Στην συνέχεια προέβη στον  έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τον 
προσωρινό ανάδοχο και τα οποία είναι σύµφωνα µε τα απαιτούµενα από την 
∆ιακήρυξη.  
 
Επίσης διαπίστωσε ότι ο προσωρινός ανάδοχος Τσίγκος ∆ηµήτριος κατάθεσε 
φάκελο δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή  µε την µε την αριθµ. πρωτ. 8521/4.9.2018 
αίτηση υποβολής δικαιολογητικών. 
   
Κατόπιν των παραπάνω η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και µε βάση το Άρθρο 103 παρ. 6 
του Ν. 4412/2016 διαβιβάζει στην Οικονοµική Επιτροπή το παρόν Πρακτικό µαζί µε 
τον σχετικό φάκελο ∆ικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και µε βάση το 
Άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 και  η Οικονοµική Επιτροπή θα λάβει σχετική απόφαση 
έγκρισης του παρόντος πρακτικού και τη κατακύρωση του διαγωνισµού για τη 
σύναψη ∆ηµόσιας Σύµβασης εκτέλεσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο∆ΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» στον ανάδοχο Τσίγκο ∆ηµήτριο. 
         

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
      Η Πρόεδρος       Τα Μέλη 
 
 
    Ελιάννα Χαρίτου     Μαραγκουδάκη Ραφαέλλα 
 
 
       Γούναλη Σταυρούλα Χίλντα 

 
 
 
 

 

                                                                                              

 
 
 
 

 
 



Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  

Οικονοµική  Επιτροπή.  

 

 

 

                                        Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                       

Μετά από διαλογική συζήτηση , 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 

Εγκρίνει το πρακτικό επιτροπής διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού (µε 

α/α Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 72114) για την σύναψη ∆ηµόσιας Σύµβασης εκτέλεσης 

του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (Φάση: 

Έλεγχος ∆ικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου & Κατακύρωση) Προϋπολογισµού 

µελέτης 399.996,10 € (µε Φ.Π.Α. 24%) και κατακυρώνει το διαγωνισµό για τη 

σύναψη ∆ηµόσιας Σύµβασης εκτέλεσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο∆ΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» στον ανάδοχο Τσίγκο ∆ηµήτριο. 

 

 

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  

                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών  

                                                                        2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

                                                                        3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

                                                                        4. Περρής Ιωάννης 

                                                                        5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

                                                                        6. Καµπάκας Αντώνιος 

 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 

                                                                                  Καισαριανή       24/09/2018 
                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

                                                                         ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

 


