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                                                                        ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ                                                                 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ          ΤΝΕΔΡΙΑΗ 15η 
        ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                                                   τησ 16-04-2019 
          ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ  
    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
 

Αριθμ. Απόφαςησ: 72 

  
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από τα πρακτικά τθσ αρικμ. 15/2019 ςυνεδριάςεωσ τθσ  
                Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Αιγάλεω 

 
    Στο Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 16/04/2019, θμζρα Σρίτη και ϊρα 13.00 θ Οικονομικι 
Επιτροπι του Διμου Αιγάλεω ςυνιλκε ςε ςυνεδρίαςθ, κατόπιν τθσ αρικμ. πρωτ.10231/12-04-2019 ζγγραφθσ 
πρόςκλθςθσ τθσ Προζδρου αυτισ, θ οποία δόκθκε ςε κάκε ζνα μζλοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.6 του άρκρου 
75 του Ν.3852/2010 και ςτθ ςυνζχεια διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία, αφοφ από το ςφνολο των εννζα (9) 
τακτικών μελών βρζκθκαν παρόντα πζντε (5) τακτικά μζλη, ιτοι:    
              Παρόντεσ                     Απόντεσ  
1. Γιάννα Χριςτόγλου (Αντιδιμαρχοσ, Πρόεδροσ Ο.Ε.)              1. Παραςκευή Δάγκα (τακτικό μζλοσ)                      
2. Κωνςταντίνοσ Αγγελόπουλοσ (τακτικό μζλοσ)                             2. Αναςτάςιοσ αράντου (τακτικό μζλοσ)         
3. Μαλάμω Μαςτραγγελή-Κοςμίδου (τακτικό μζλοσ)                   3.Κωνςταντίνοσ Γεωργόπουλοσ (τακτικό μζλοσ)                                         
4. Ιωάννησ Γκίκασ (τακτικό μζλοσ)           4. Eυθφμιοσ Ζάχαρησ (τακτικό μζλοσ)                                                
5. Ιωάννησ Δημομελζτησ  (τακτικό μζλοσ)    
             αν και κλικθκαν νόμιμα                   
           

2ο ΘΕΜΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΗΝ Η.Δ. 
 
      Με τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ και πριν αρχίςει θ ςυηιτθςθ των κεμάτων τθσ Η.Δ., θ Οικονομικι 
Επιτροπι δζχεται ομόφωνα να ςυηθτθκεί, ωσ κατεπείγον, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 75, παρ.3 
του Ν.3852/2010, το παρακάτω κζμα.  
      Στθ ςυνζχεια, θ Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κζτει υπόψθ τθσ το αρικ. πρωτ.10425/16-04-2019 
ζγγραφο του Αντιδθμάρχου, κ. Γεϊργιου Παπαδιά, το οποίο ζχει ωσ εξισ:  
 
ΘΕΜΑ: Κατακφρωση σφμβασης στην εταιρεία «ΕΤΔΟΞΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ» του έργου: «ΕΠΙΚΕΤΗ ΔΙΚΣΤΟΤ 
ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΠΛΑΣΕΙΩΝ-ΑΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ» 
 
Κυρία πρόεδρε, 

   ςασ ςτζλνω το 2ο Πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Ανοιχτισ Μειοδοτικισ Δθμοπραςίασ του παραπάνω 

ζργου, που αφορά ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ που κακορίηονται  ςτο άρκρο 23.2-23.10 

τθσ Διακιρυξθσ, και υποβλικθκαν εμπρόκεςμα από τον προςωρινό ανάδοχο μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 

«Επικοινωνίασ» του ΕΗΔΗ και ςε ζντυπθ μορφι με αρ. πρωτ. 7575/18-3-2019 2019 μετά τθν με αρ. πρωτ. 

6341/5-3-2019  πρόςκλθςθ από τθν Τπθρεςία και των ςυμπλθρωματικϊν που υποβλικθκαν θλεκτρονικά και 

ςε ζντυπθ μορφι με αρ.πρωτ.9812/9-4-2019, 9944/10-4-2019 και 10376/15-4-2019, φςτερα από τθν από 

4/4/2019 πρόςκλθςθ υποβολισ ςυμπλθρωματικϊν δικαιολογθτικϊν τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν με 

αρ.πρωτ. 9974/10-4-2019 παράταςθ υποβολισ ςυμπλθρωματικϊν δικαιολογθτικϊν τθσ υπθρεςίασ. 

   Κατόπιν τοφτων, ζχοντασ υπόψθ και τθ με αρικμ. 28/19.02.2019 (ΑΔΑ: ΩΤΨΩ6Ν-ΑΕ0)  Απόφαςθ τθσ 

Οικονομικισ Επιτροπισ, που αφορά ςτθν ζγκριςθ του 1ου Πρακτικοφ για τθν ανάδειξθ προςωρινοφ αναδόχου 

ΘΕΜΑ: Κατακφρωςη ςφμβαςησ ςτην εταιρεία «ΕΤΔΟΞΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ» του 
ζργου: «ΕΠΙΚΕΤΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΠΛΑΣΕΙΩΝ-ΑΛΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ» 

ΑΔΑ: ΩΛΟΗΩ6Ν-ΖΧ3



 2
 

του παραπάνω ζργου, κατά τθσ οποίασ δεν αςκικθκαν προδικαςτικζσ προςφυγζσ, παρακαλοφμε να κζςετε 

υπόψθ το κζμα ςτθν Ο.Ε. να αποφαςίςει ςχετικά με:  

Α)  την έγκριση του 2ου Πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Ανοιχτισ Μειοδοτικισ Δθμοπραςίασ μζςω του 

Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.Δ.Η..) 

Β) τθν κατακφρωςθ τθσ φμβαςθσ του ζργου  «ΕΠΙΚΕΤΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΠΛΑΣΕΙΩΝ-ΑΛΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ» ςτθν εταιρεία «ΕΤΔΟΞΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ», 

ςφμφωνα με το άρκρο 4.2 τθσ Διακιρυξθσ και τισ διατάξεισ των άρκρων 103 και 105 του Ν.4412/2016, (ΦΕΚ 

Αϋ147) περί Δθμόςιων υμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν, του Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του 

Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», (ΦΕΚ 114/Βϋ/8-6-2006) – Κ.Κ.Δ.Κ., του άρκρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νζα 

Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ-Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, Σεφχοσ Αϋ). 

Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω απόφαςθ κα κοινοποιθκεί ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ από τον 

προςωρινό ανάδοχο μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΗΔΗ προσ γνϊςθ τουσ και για τθν 

τυχόν άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 4.3 τθσ Διακιρυξθσ και 

τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016, μζςα ςε προκεςμία 10 ημερών από τθν θλεκτρονικι κοινοποίθςι τθσ.  

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ προςφυγισ, ςφμφωνα με τα παραπάνω, απαιτείται με τθν κατάκεςι τθσ 

παράβολο υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016. 

 
Στθ ςυνζχεια θ Πρόεδροσ καλεί τθν Οικονομικι Επιτροπι να αποφαςίςει ςχετικά.  
Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τθν ειςιγθςθ και μελζτθςε τα δικαιολογθτικά του κζματοσ, 

μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ,  
ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει: 
 
1. Το από 12/04/2019 2ο πρακτικό, όπωσ επιςυνάπτεται ςτθν απόφαςθ ωσ αναπόςπαςτο τμιμα, τθσ 
Επιτροπισ Διενζργειασ Ανοιχτισ Μειοδοτικισ Δθμοπραςίασ μζςω του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), του ζργου: «ΕΠΙΚΕΤΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΠΛΑΣΕΙΩΝ-
ΑΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ» (Α.Μ.63/2018 Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν), προχπολογιςμοφ 
1.209.677,42€ (πλζον Φ.Π.Α. 24%). 
 
2. Τθν κατακφρωςη ςτθν εταιρεία «ΕΤΔΟΞΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ», με ποςοςτό ζκπτωςθσ εξήντα και είκοςι δφο 
τοισ εκατό (60,22%) και με προςφερόμενθ δαπάνθ εργαςιϊν ςφνολο 604.232,46€, με Φ.Π.Α. 24%. 
     

Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω απόφαςθ κα κοινοποιθκεί ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ από τον προςωρινό 

ανάδοχο μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΗΔΗ προσ γνϊςθ τουσ και για τθν τυχόν 

άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 4.3 τθσ Διακιρυξθσ και τισ 

διατάξεισ του Ν. 4412/2016, μζςα ςε προκεςμία 10 ημερών από τθν θλεκτρονικι κοινοποίθςι τθσ.  

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ προςφυγισ, ςφμφωνα με τα παραπάνω, απαιτείται με τθν κατάκεςι τθσ, 

παράβολο υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016. 
        

                                                                                                                                                             Η ΠΡΟΕΔΡΟ 
                        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

                                                                                                                                                                 
                     ΓΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΟΓΛΟΤ 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ  

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ & ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ   
 

ΒΑΙΛΙΚΗ ΖΤΜΒΡΑΓΑΚΗ 

ΑΔΑ: ΩΛΟΗΩ6Ν-ΖΧ3



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ Σ
Δ Η Μ Ο Σ  Α Ι Γ Α Λ Ε Ω 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ:  
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ-ΑΛΣΩΝ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ « Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» 
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4.2 της διακήρυξης του έργου: 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ-ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»
Α.Μ. 63/2018, Εκτιμώμενης αξίας 1.209.677,42 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Στο Αιγάλεω την 12/04/2019 ημέρα Παρασκευή, συνεδρίασε η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.), που ορίσθηκε με την υπ’
αρ. 540/18-12-2018 (ΑΔΑ: Ψ9ΖΣΩ6Ν-ΧΣΣ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγάλεω με  παρόντα όλα τα
μέλη:
1. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Υπάλληλος του Δήμου Πετρούπολης (Πρόεδρος-

Αναπληρωματικό μέλος).
2. ΣΟΦΙΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ,  του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Υπάλληλος του Δήμου Πετρούπολης (Τακτικό

μέλος).
3. ΑΝΝΑ ΠΕΦΑΝΗ, του κλάδου ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών, Υπάλληλος του Δήμου Χαϊδαρίου (Τακτικό μέλος).
4. ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Υπάλληλος του Δήμου Ιλίου (Τακτικό μέλος).
5. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΑΤΘΑΙΟΣ,  του  κλάδου  Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών,  εκπρόσωπος  του  Τεχνικού

Επιμελητηρίου Ελλάδας όπως ορίστηκε με το αρ.πρωτ.30010/21-12-2018 έγγραφό του, κατόπιν του αρ. πρωτ.
32108/10.12.2018 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τακτικό μέλος).

6. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Δημοτικός Σύμβουλος Χαϊδαρίου, εκπρόσωπος της Π.Ε.Δ.Α όπως ορίστηκε με το αρ.
πρωτ. 1265/17.12.2018 έγγραφο της, κατόπιν του αρ. πρωτ. 32108/10.12.2018 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών (Τακτικό μέλος).

        Απών ήταν: ο ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Δ.Ε., εκπρόσωπος της Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε. όπως
ορίστηκε με το αρ. πρωτ. 1878/19.12.2018 έγγραφο της, κατόπιν του αρ. πρωτ. 32108/10.12.2018 εγγράφου της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών (Τακτικό μέλος).

             Διαπιστωθείσης της απαρτίας, η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα εξής: 
  την υπ’ αριθμ. 028/19-02-2019 (ΑΔΑ: ΩΥΣΨΩ6Ν-ΑΕ0) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγάλεω με την

οποία εγκρίθηκε  το  Πρακτικό  Ι  «Ηλεκτρονική  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση προσφορών» του  εν θέματι   έργου που
ανέδειξε  προσωρινό μειοδότη  τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ» με Α/Α κατάθεσης
107394  και μέση έκπτωση 60,22%. 
Η εν λόγω Α.Ο.Ε. αναρτήθηκε από το χειριστή του διαγωνισμού στο χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού»
(κατηγορία: δημοσίευση στο portal) και ταυτόχρονα εστάλη μήνυμα σε όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς με
συνημμένη την παραπάνω Απόφαση μέσω της «Επικοινωνίας». 
Αμέσως μετά την κοινοποίηση της Απόφασης ο χειριστής έδωσε στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς δικαίωμα
πρόσβασης στα έγγραφα των λοιπών συμμετεχόντων μέσω της ενέργειας:  «Δημοσίευση προσφορών και ενημέρωση
οικονομικών φορέων – Δικαιολογητικά/οικονομική». 
Κατά της υπ’ αριθμ. 028/19-02-2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγάλεω δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις. 

 την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6341/05-03-2019 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών, η οποία εστάλη από το χειριστή
μέσω της «Επικοινωνίας» στον προσωρινό ανάδοχο για την αποστολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στα άρθρα
23.2 – 23.10 της διακήρυξης του έργου, εντός της προθεσμίας που έχει ορισθεί στο άρθρο 4.2(α) της ίδιας διακήρυξης,

 τα  δικαιολογητικά  του  προσωρινού  αναδόχου  και  τα  αποδεικτικά  έγγραφα νομιμοποίησης  που υπεβλήθησαν
ηλεκτρονικά και εμπρόθεσμα στις 15-03-2019 σε μορφή αρχείων Protable Document Format (PDF),

 την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7575/18-03-2019 αίτηση του προσωρινού αναδόχου με την οποία υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα
((ήτοι εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών σύμφωνα με το

Πρακτικό ΙΙ
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ–ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»
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άρθρο  4.2  (γ)  εδάφιο  β’  της  διακήρυξης))  σε  έντυπη  μορφή  και  σε  σφραγισμένο  φάκελο  τα  δικαιολογητικά  του
προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, 

 την  πρόσκληση  για  υποβολή  συμπληρωματικών  δικαιολογητικών,  η  οποία  εστάλη  στις  04-04-2019  από  την
αναπληρώτρια πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισμού, μέσω της «Επικοινωνίας» στον προσωρινό ανάδοχο, με χρονική
προθεσμία πέντε (5) ημερών, για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών που είχε υποβάλλει, 

Την  παράταση  της  προθεσμίας  υποβολής  συμπληρωματικών  δικαιολογητικών,  η  οποία  δόθηκε  από  την
αναθέτουσα αρχή και εστάλη στις 10-04-2019 από το χειριστή μέσω της «Επικοινωνίας» στον προσωρινό ανάδοχο, μετά
από σχετική αίτησή του την οποία έστειλε μέσω της «Επικοινωνίας» στις 09-04-2019,

 Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου που υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά και εμπρόθεσμα
στις 09-04-2019 και 10-04-2019 , σε μορφή αρχείων Protable Document Format (PDF),
προχώρησε στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης.  

Τα δικαιολογητικά και έγγραφα που ελέχθησαν ήταν τα εξής:  

α/α
ΑΡΘΡΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΑΡΘΡΟ 22: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

22.Α.  ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

1 22Α.1 & 23.3(α) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ του:
- Δημητρίου Παπαδόπουλου, Διαχειριστή 

2 22.Α.2 & 23.3(β) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 
- της επιχείρησης ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ 
- της επιχείρησης ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. για το προσωπικό της με σχέση εξαρτημένης εργασίας, 

εκδοθείσες από τον ΕΦΚΑ και τη Δ/νση εισφορών των τομέων μηχανικών (τ. ΕΤΑΑ) του Υπουργείου 
Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγύης

- όλων των έργων που εκτελούσε, 
- των στελεχών του πτυχίου της

o Στέφανου Κοτσώλη
o Ιωάννη Σαμανίδη

εκδοθείσες από τη Δ/νση εισφορών των τομέων μηχανικών (τ. ΕΤΑΑ) του Υπουργείου Εργασίας Κοιν. 
Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγύης,

3 22.Α.2Α & 23.3(ββ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ του κ. Δημητρίου Παπαδόπουλου

4 22.Α.4Β & 23.3(γ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ, Γ.Ε.Μ.Η. για τον οικονομικό φορέα περί:
- Μη πτώχευσης, πτωχευτικού συμβιβασμού 
- Μη αναγκαστικής διαχείρησης
- Μη υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης
- Μη θέσης σε εκκαθάριση με δικαστική απόφαση
- Μη θέσης σε εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων
ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ του οικονομικού 
φορέα

Εκτύπωση καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης» όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet 
5 22 Α.4(α), (γ), (δ), (ε), 

(στ), (ζ), (η) & 23.3(ε)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της επιχείρησης ότι δεν συντρέχουν οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού. 

6 22Α.4(θ) & 23.3(ε) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΕΕ των προσώπων με βεβαίωση ΜΕΚ που στελεχώνουν την εργοληπτική 
επιχείρηση:

o Στέφανου Κοτσώλη
o Ιωάννη Σαμανίδη

7 22.Α.5 & 23.3(στ) Δεν απαιτείται για την επιχείρηση ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε
8 22.Α.9 & 23.3(στ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της απόφαση αποκλεισμού 

σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
22.Β & 23.4  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

9 22.Β & 23.4 (α) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Μ.Ε.Ε.Π. του οικονομικού φορέα:
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 2ης  τάξης 
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κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 2ης  τάξης 
10 22.Γ & 23.5(α) Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα συνοδευόμενη από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων

και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο

23.8  ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

11 23.8 - Καταστατικό εταιρίας καταχωρημένο στο ΓΕΜΗ με Κωδ. Αρ. Καταχ. 132081001000
- Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί τροποποιήσεων του καταστατικού

Από  τον  έλεγχο  των  υποβληθέντων  δικαιολογητικών  και  αποδεικτικών  εγγράφων  νομιμοποίησης  του  προσωρινού
αναδόχου - οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ» διαπιστώθηκε ότι:

i)  Τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι αληθή, 
ii) Υπεβλήθησαν στον προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω

δικαιολογητικών
iii) Από  τα  δικαιολογητικά  που  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως  αποδεικνύονται  οι  όροι  και  οι

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

Το παρόν Πρακτικό, ψηφιακά υπογεγραμμένο, θα διαβιβασθεί ηλεκτρονικά ως «Sourcing – Εσωτερικό στοιχείο» μέσω
της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη απόφασης. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Δήμου Πετρούπολης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

          ΣΟΦΙΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ
                 Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

           Δήμου Πετρούπολης 

              ΑΝΝΑ ΠΕΦΑΝΗ
                Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

               Δήμου Χαϊδαρίου 

                       ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΖΗΣΗ
                          Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

                      Δήμου Ιλίου

                          ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
                           Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

                         Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε.

                            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
                              Δημοτικός Σύμβουλος Χαϊδαρίου

                          Εκπρόσωπος Π.Ε.Δ.Α

Συνημμένα :  Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου «ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ»
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