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Ελληνική Δημοκρατία                        Bούλα,  5/4/2017 
Νομός Αττικής              Aρ. Πρωτ. : 12747 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   13ης    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 
 Αρ. Πράξης    :  13 
 Αρ. Απόφασης   : 119 
 
Στη Βούλα την  5η Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30πμ, στο Δημοτικό Κατάστημα 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης - Βούλας - 
Βουλιαγμένης, μετά από τη με αρ. πρωτ. 12150/31-3-2017, πρόσκληση του Δημάρχου κ. 
Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους, 
σύμφωνα με τα άρθρο 103 και 105 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και του άρθρου 75 του Ν. 
3852/7.6.2010. 
 
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής ήταν: 
 
ΟΝΟΜΑ  ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παρών  
2. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρών  
3. ΧΡΗΣΤΟΣ    ΒΑΔΑΣΗΣ                       ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρών  
4. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρών  
5. ΩΣΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρούσα  
6. ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΑΣΗΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρών  
7. ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ                      ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                   Απών 
8. ΜΑΡΙΑ  ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ                                             ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρούσα  
9. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΟΓΚΑΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρών  
    
1. ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ                           ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 
2. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 
3. ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 
4. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 
5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ             ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 
 
Αφού  υπάρχει  η απαιτούμενη απαρτία  των  μελών  της  επιτροπής όπως το άρθρο 75 του 
Ν.3852/7.5.2011 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και η Οικονομική 
Επιτροπή, προχωρεί στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης.  
 
                                                                                                                                          

Θέμα 10ο: Έγκριση: α) του υπ΄αρ.πρωτ. 12147/31-3-2017 Πρακτικού – Ανακοίνωση Προέδρου 
της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ανάπλαση Πλατείας Ζησιμοπούλου στην Δ.Ε Βάρης» 
β) κατακύρωση της σύμβασης του έργου και γ) ανάδειξη αναδόχου  
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Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης, θέτει υπόψη αυτής: 

 
1) Το υπ΄αρ.πρωτ. 12147/31-3-2017 έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού το οποίο αναφέρει τα 
εξής: 

 
« Μετά την Απόφαση 35/17 (σχετ.α) , η Αναθέτουσα Αρχή με το υπ’ αρ. πρωτ. 11835/30-3-2017 έγγραφό 
της προσκάλεσε τον προσωρινό μειοδότη να υποβάλει τα δικαιολογητικά που όριζε το άρθρο 4.2 της 
διακήρυξης.  

Στη συνέχεια ο προσωρινός μειοδότης " ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ"  κατέθεσε με τον αρ. πρωτ. 
11932/30-3-2017 φάκελο δικαιολογητικών σύμφωνα με την διακήρυξη του διαγωνισμού που διεξήχθη την 
Τρίτη, 31-01-2017, για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ » προϋπολογισμού 569.990,00 ευρώ με ΦΠΑ. 

 
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη από την Επιτροπή Διαγωνισμού 
διαπιστώθηκαν ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνη Δήλωση (ΤΕΥΔ) είναι: 

i) αληθή 
ii) υποβλήθηκαν σε αντίγραφα στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα  
iii) κατατέθηκαν νομίμως & εμπροθέσμως, αποδεικνύοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22,και 23 της διακήρυξης.   
 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την κατακύρωση  σύμβασης  ή μη, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 105 και 106 του Ν.4412/2016, στον προσωρινό μειοδότη " ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ"  , ο οποίος 
προσέφερε ποσοστό μέσης έκπτωσης εξήντα ένα και εβδομήντα έξη δέκατα επί τοις εκατόν 61,76%.   
 
Η απόφαση μαζί με αντίγραφα όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης προσφορών 
να κοινοποιηθεί σε κάθε προσφέροντα εκτός του προσωρινού αναδόχου με κάθε πρόσφορο τρόπο επί 
αποδείξει ώστε να παραχθούν τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης.» 
 
2) Την υπ΄ αριθ. 554/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 
διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Ζησιμοπούλου στην Δ.Ε Βάρης» 
3) Την υπ΄ αριθ. 157/2016 Τεχνική Μελέτη με τίτλο «Ανάπλαση Πλατείας Ζησιμοπούλου στην Δ.Ε 
Βάρης» προϋπολογισμού 569.990,00€ 
4) Την υπ΄ αριθ. Α-1021/15-12-2016  Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 
5) Την υπ’ αριθ. 484/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία: α) Εγκρίνει τη διάθεση 
και δέσμευση πίστωσης του ποσού των 569.990,00 ευρώ στον Κ.Α. 64-7322.001, προϋπολογισμού 
έτους 2016 και β) Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση Πλατείας 
Ζησιμοπούλου Δ.Ε. Βάρης»  
6) Τη με αρ. πρωτ. 51586/20-12-2016 περιληπτική διακήρυξη η οποία όριζε ημερομηνία 
διενέργειας της ανοικτής δημοπρασίας την 31-1-2017 και δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες 
«Εφημερίδα της Κυβερνήσεως», «Ελεύθερη Ώρα», «Ηχώ», «Αττικό Βήμα» και «Εβδόμη» 
7) Το υπ΄αρ.πρωτ.3732/1-2-2017 Πρακτικό – Ανακοίνωση Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού 
για το έργο «Ανάπλαση Πλατείας Ζησιμοπούλου στην Δ.Ε Βάρης» περί εγκρίσεως των 
αποτελεσμάτων των σταδίων του διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 
8) Την υπ΄αρ.35/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση του 
υπ΄αρ.πρωτ.3732/1-2-2017 Πρακτικού – Ανακοίνωση Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού για 
το έργο «Ανάπλαση Πλατείας Ζησιμοπούλου στην Δ.Ε Βάρης» 
9)  Το από 30 Μαρτίου 2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού το οποίο αναφέρει τα εξής: 

 
  «Στη Βάρη σήμερα την 30η  του μήνα Μαρτίου του έτους 2017 ημέρα Πέμπτη οι κάτωθι 

υπογεγραμμένοι: 
Φαρίντα Αζίζ , Υπάλληλος του Δήμου 
Αποστολία Μιχαλούδη, Υπάλληλος του Δήμου 
Ελένη Μενούνου , Υπάλληλος του Δήμου 
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που αποτελούμε,  την συγκροτηθείσα  επιτροπή προς διεξαγωγή του παραπάνω διαγωνισμού και 
έχοντας υπόψη  

 Το από 31-1-17 Πρακτικό (1) Δημοπράτησης έργου  
 Το με αρ. πρωτ.3732/1-2-17 έγγραφο υποβολής Πρακτικού (1), προς την Οικονομική Επιτροπή . 
 Την υπ αρ. 35/17 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του Πρακτικού (1) 
 Το με αρ. πρωτ. 11835/2017 έγγραφο της Αναθέτουσας αρχής όπου προσκαλεί τον προσωρινό 

μειοδότη να υποβάλλει τα δικαιολογητικά όπως ορίζεται στο άρθρο 4.2 της διακήρυξης του 
έργου. 

 Το με αρ. πρωτ. 11932/2017 φάκελο δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» . 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών (συν. Πίνακας δικαιολογητικών),  διαπιστώσαμε : 
1)  ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στην ΤΕΥΔ είναι αληθή 
2) ότι υποβλήθηκαν σε αντίγραφα στο προκαθορισμένο διάστημα και κατατέθηκαν νομίμως και 

εμπροθέσμως,  
3) ότι αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21,22,23 της 

Διακήρυξης του Έργου . 
Η αναθέτουσα αρχή καλείται να κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης,  μαζί με όλα τα αντίγραφα 

των πρακτικών διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης προσφορών , σε κάθε προσφέροντα, εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», με κάθε πρόσφορο μέσο επί αποδείξει, σύμφωνα με το 
άρθρο 4.2.β της Διακήρυξης .                                               

                                                                                                                                         Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ» 
 

 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε 
υπόψη της: 
 
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 2 του Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85, του Ν. 1418/89, του Ν.2940/01, του Ν. 3669/08 και του 
Ν.3263/04 
4. Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7.6.2010) « Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
 
1) Εγκρίνει το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 12147/31-3-2017 Πρακτικό – Ανακοίνωση Προέδρου Επιτροπής 
Διαγωνισμού της ανοικτής δημοπρασίας με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, που διεξήχθη στις 30-
3-2017,  για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Ζησιμοπούλου στην Δ.Ε Βάρης» 
προϋπολογισμού 569.990,00 € 
 
2) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοικτής δημοπρασίας στην εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΤΕΒΕ " σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Ν.4412/2016 
 

3) Αναδεικνύει  ‘‘Οριστικό Ανάδοχο’’ την εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ" η οποία προσέφερε 
συνολική οικονομική προσφορά ποσού 177.033,79€ χωρίς ΦΠΑ 24% και μέση  έκπτωση  εξήντα 
ένα τοις εκατό και εβδομήντα έξι δέκατα (61,76%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 

Ο ανωτέρω διαγωνισμός διενεργήθηκε με το σύστημα δημοπράτησης ανοικτής δημοπρασίας του 
άρθρου 27  του Ν. 4412/2016  και με το σύστημα οικονομικής προσφοράς με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης της παραγράφου 2α  το άρθρου 95 του  Ν. 4412/16. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 119/2017  

 
Σε ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως :  
 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
 
 
 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 

 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΔΑΣΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ 
ΩΣΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΑΣΗΣ  
ΜΑΡΙΑ ΣΙΝΑ – ΧΟΒΡΗ 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΟΓΚΑΣ 
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