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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της με αριθ. 24ης/2020 Τακτικής - δια περιφοράς  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως : 211 

Θέμα:   Έγκριση  3
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών  Έργων για τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών και την  ανάδειξη ανάδοχου του έργου  «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ 

ΔΙΚΤΥΟ». 
 

Σήμερα την 30η  του μήνα  Νοεμβρίου, του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα με ώρα έναρξης στις 11:00 
και  ώρα λήξης στις 13:00, συνήλθε σε τακτική - δια περιφοράς- συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα από 

την υπ΄ πρωτ.: 21980/26-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις: α)  του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-

2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» β)  

την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-64450-11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β’-1, : Κανόνες τήρησης αποστάσεων και 

άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, το 

άρθρο 3 της  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 4019/20.09.2020) τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με 

θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε 

εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 

(Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : 

«Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την 

οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, 

των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»]  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της  Ο.Ε., δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) μελών 

συμμετείχαν στη-δια περιφοράς- συνεδρίαση τα επτά  (7) μέλη, ήτοι: 

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 

2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος)   

4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 

5. Βασίλειος Καρατζαφέρης-(τακτικό μέλος)-  

6. Δήμητρα Δούμουρα -  (τακτικό  μέλος) 

7. Θεόδωρος Σπηλιόπουλος  (τακτικό μέλος). 

 

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:   

Οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ. Μιχάλης Σελέκος (τακτικό μέλος) - Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος) 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο (9) μελών 

συμμετείχαν (7) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής-δια περιφοράς συνεδρίασης   της Οικονομικής Επιτροπής.  

Μεταβολές:  
-Πριν τη συζήτηση του 1

ου
  θέματος  της τακτικής (δια περιφοράς) συνεδρίασης, ο  Πρόεδρος ενημέρωσε δια περιφοράς 

τα μέλη για την εκτός  ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος  ως κατεπείγον: 1) . Έγκριση υποβολής πρότασης 

με τίτλο «Σύνταξη Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Χαϊδαρίου», προς το ΠΡΑΣΙΝΟ 

ΤΑΜΕΙΟ, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 7970/16-11-2020 (Κωδ. Πρόσκλησης: ΣΦΗΟ-2020), στον Άξονα 

Προτεραιότητας 4 (Α.Π.4) του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020. 

-Μετά από πρόταση του  Προέδρου αποσύρεται  το 10
ο 
 θέμα της ημερησίας διάταξης. 
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Μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα μέλη της  Οικονομικής Επιτροπής – κατά πλειοψηφία– εγκρίνουν την 

ένταξη του  ΕΗΔ θέματος  και τη συζήτησή του  μετά το τέλος των εγγεγραμμένων θεμάτων, ως 15
ο
 θέμα,  της ημερησίας  

διάταξης . (Ν. 3852/2010 άρθρο 75  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18). 

 

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.  κ. Γ. Αργυρόπουλος ενημέρωσε δια περιφοράς τα μέλη για το 3
ο  

 θέμα της ημερήσιας διάταξης, 

κατόπιν  του  από 20-11-2020 εισηγητικού σημειώματος της Τεχνικής Υπηρεσίας συνοδευόμενο από το υπ΄αριθμ. 

21619/20.11.2020 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής που αφορά στον «Έλεγχο Δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου», 

προτείνοντας την έγκρισή του, όπως παρακάτω: 

 

-Το από 20-11-2020 έγγραφο  της Τεχνικής Υπηρεσίας, ως εξής: 
 

Σας διαβιβάζουμε  το υπ΄ αρ. πρωτ. 21619/20-11-2020  3
o
 Πρακτικό της  Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικών 

Διαγωνισμών Έργων για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ» και παρακαλούμε για: 

 

     -την έγκριση του 3
ου

 Πρακτικού   και 

  -την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του έργου :  «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» στον Οικονομικό Φορέα  με επωνυμία  : «Φωτεινή Κόλλια & ΣΙΑ O.E 
με δ.τ. “ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.”», με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 27 % επί των τιμών του τιμολογίου της 

υπ. αρ. : 2/2020 μελέτης του έργου . 
 

-Το υπ΄ αρ. πρωτ.: οικ 21619/20.11.2020 3o Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, ως ακολούθως: 
 

3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

  «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Στο Χαϊδάρι την 20
η
/11/2020, ημέρα Παρασκευή, συνήλθε σε συνεδρίαση η υπογράφουσα το παρόν πρακτικό 

Επιτροπή Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών Έργων (Ε.Σ.Δ.) έτους 2020 (Ν. 4412/ 2016, άρθρο 221), η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 12/18-02-2020 (ΑΔΑ: ΨΚΑ2ΩΗ3-1ΟΤ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που 

αφορά στη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών έργων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, έτους 2020. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1. ΠΕΦΑΝΗ ΑΝΝΑ - Πρόεδρος  

2. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - Τακτικό μέλος  

3. ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ – Τακτικό μέλος 

 

Η επιτροπή συνεδρίασε προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του ΝΕΟΥ προσωρινού 

αναδόχου με την επωνυμία «Φωτεινή Κόλλια & ΣΙΑ O.E με δ.τ. “ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.”» και να ολοκληρώσει τη 

διαδικασία ανάδειξης οριστικού αναδόχου για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ», εκτιμώμενης αξίας 

70.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 

Για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το εν λόγω έργο διενεργήθηκε Συνοπτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με την 

υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 12651/ 16-07-2020 Διακήρυξη του Δήμου Χαϊδαρίου και όπως αναλυτικά περιγράφεται στα δύο 

πρώτα Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού του προαναφερόμενου έργου: 
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1. το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 14355/ 12-08-2020 1ο Πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο αναδεικνύεται ως Προσωρινός 

Ανάδοχος ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «N. B. P. ACTIVITIES ΙΚΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ», με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 44%, και 

2. το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 18400/ 06-10-2020 2ο Πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο απορρίπτεται η προσφορά του 

οικονομικού φορέα με την επωνυμία «N. B. P. ACTIVITIES ΙΚΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», μετά τον 

έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε, και εξετάζεται η συνέχιση της διαδικασίας με νέο 

Προσωρινό Ανάδοχο, τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, δηλαδή τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Φωτεινή Κόλλια & ΣΙΑ O.E με δ.τ. 

“ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.”» και με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 27 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης 

του έργου. 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 Το προαναφερόμενο 1
ο
 Πρακτικό Διενέργειας Διαγωνισμού ακολούθησε η έκδοση της υπ’ αρ. 121/31-08-2020 

Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΙΥ7ΩΗ3-516), περί έγκρισης 1ου Πρακτικού της Επιτροπής 

Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» και η κοινοποίηση αυτής σε όλους τους προσφέροντες στο διαγωνισμό, με 

το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 15552/01-09-2020 έγγραφο του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επί αποδείξει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν.4412/2016. 

 Το 2ο Πρακτικό Διενέργειας Διαγωνισμού ακολούθησε η έκδοση της υπ’ αρ. 176/ 20-10-2020 Απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΦΜΕΩΗ3-1ΧΜ), περί έγκρισης 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 

Συνοπτικού Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την ανάδειξη ανάδοχου του έργου 

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» και η κοινοποίηση αυτής σε όλους τους προσφέροντες στο 

διαγωνισμό, με το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 20023/ 29-10-2020 έγγραφο του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επί αποδείξει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν.4412/2016. 

 Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένστασης επί της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, συντάχθηκε η με αρ. πρωτ. οικ. 20715/ 06-11-2020 πρόσκληση υποβολής, 

εντός δέκα (10) ημερών, των απαιτούμενων δικαιολογητικών (σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 της Διακήρυξης), 

η οποία διαβιβάστηκε στον Προσωρινό Ανάδοχο του έργου, με την επωνυμία «Φωτεινή Κόλλια & ΣΙΑ O.E με 

δ.τ. “ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.”», μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επί αποδείξει. 

 Ο Προσωρινός Ανάδοχος του έργου, με την επωνυμία «Φωτεινή Κόλλια & ΣΙΑ O.E με δ.τ. “ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 

Ο.Ε.”», υπέβαλε εμπρόθεσμα στην Αναθέτουσα Αρχή σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών, που προσκόμισε 

στο πρωτόκολλο του Δήμου (αρ. πρωτ.: 21280/16-11-2020), ο οποίος ακολούθως διαβιβάστηκε στην Επιτροπή 

Διενέργειας του Διαγωνισμού. 

 

Η Επιτροπή συγκλήθηκε την 20
η
/11/2020, ημέρα Παρασκευή για την αποσφράγιση του υποβληθέντος φακέλου 

δικαιολογητικών του Προσωρινού Αναδόχου και προχώρησε στην καταχώρηση, μονογραφή, και εν συνεχεία τον 

έλεγχο αυτών, ως ακολούθως: 
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1. Βεβαίωση της Δ/νσης Μητρώων του Μ.Ε.ΕΠ. για την εταιρία «Φωτεινή Κόλλια & ΣΙΑ O.E και τον 

Διακριτικό Τίτλο “ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.”». 

2. Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συστάσεως Ετερόρρυθμου Εταιρείας (15-03-2012). 

3. Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (03-06-2013) – Κωδικοποίηση 

Καταστατικού. 

4. Τροποποίησης Καταστατικού Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Φωτεινή Κόλλια & ΣΙΑ O.E και 

τον Διακριτικό Τίτλο “ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.”» και Κωδικοποίηση (16-06-2020). 

5. Ανακοίνωση του Τμήματος ΟΕ & ΕΕ της Διεύθυνσης Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Αθηνών, περί καταχώρισης των στοιχείων της εταιρίας «Φωτεινή Κόλλια & ΣΙΑ O.E και 

τον Διακριτικό Τίτλο “ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.”» (νέου καταστατικού και τροποποιήσεων του). 

6. Γενικό Πιστοποιητικό της εταιρίας «Φωτεινή Κόλλια & ΣΙΑ O.E και τον Διακριτικό Τίτλο “ΜΙΝΕΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.”», από το Τμήμα Μητρώου της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Αθηνών. 

7. Πιστοποιητικό εκπροσώπησης της εταιρίας «Φωτεινή Κόλλια & ΣΙΑ O.E και τον Διακριτικό Τίτλο 

“ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.”», από το Τμήμα Μητρώου της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. 

8. Βεβαίωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με όλα τα Στοιχεία Αρχικής 

Σύστασης της εταιρίας (24-05-2012). 

9. Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, περί εγγραφής στα μητρώα του 

της εταιρίας «Φωτεινή Κόλλια & ΣΙΑ O.E και τον Διακριτικό Τίτλο “ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.”». 

10. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/ 1986 ότι τα υποβληθέντα ιδιωτικά έγγραφα αποτελούν ακριβή αντίγραφα 

των πρωτοτύπων. 

11. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση, για την κα Φωτεινή Κόλλια. 

12. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση, για την κα Αργυρώ Κουτσούκου. 

13. Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

(ΑΑΔΕ). 

14. Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας για το προσωπικό της επιχείρησης από τον ΕΦΚΑ. 

15. Βεβαιώσεις Ασφαλιστικής Ενημερότητας Έργων (για συμμετοχή σε δημοπρασίες) από τον ΕΦΚΑ, για τα 

έργα που εκτελεί η εταιρία. 

16. Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας για την Αργυρώ Κουτσούκου του Μιχαήλ, από την Δ/νση 

Εισφορών των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. (τ. ΕΤΑΑ) και από τον ΕΦΚΑ. 

17. Ασφαλιστική Ενημερότητα για την Αργυρώ Κουτσούκου του Μιχαήλ, ως στέλεχος της εταιρίας «Φωτεινή 

Κόλλια & ΣΙΑ O.E με τον δ.τ. “ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.”», από την Δ/νση Εισφορών των Τομέων 

Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. (τ. ΕΤΑΑ). 
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18. Βεβαίωση περί μη οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές της εταιρίας «Φωτεινή Κόλλια & ΣΙΑ O.E με τον 

δ.τ. “ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.”», από την Δ/νση Εισφορών των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. (τ. ΕΤΑΑ). 

19. Βεβαίωση του ΤΕΕ ότι η κ. Αργυρώ Κουτσούκου, δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην 

επαγγελματική του διαγωγή, ούτε για βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα από το από το Πειθαρχικό 

Συμβούλιο των Μελών του ΤΕΕ. 

20. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/ 1986, περί μη έκδοσης απόφασης για την αθέτησης των υποχρεώσεων της 

εταιρίας «Φωτεινή Κόλλια & ΣΙΑ O.E με τον δ.τ. “ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.”», ως προς την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

21. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/ 1986, περί μη επιβολής προστίμου στην εταιρία «Φωτεινή Κόλλια & ΣΙΑ 

O.E με τον δ.τ. “ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.”», από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

22. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/ 1986 ότι για την εταιρία «Φωτεινή Κόλλια & ΣΙΑ O.E με τον δ.τ. 

“ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.”» δεν ισχύει κανένας από τους λόγους αποκλεισμού που περιγράφονται στα 

άρθρα 22.Α.4., 22.Α.5 και 22.Α.9 της Διακήρυξης. 

23. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/ 1986 περί μη υπερβάσεως ορίου ανεκτέλεστου υπολοίπου σύμφωνα με το 

υπ. αρ. άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. - Πίνακας υπό 

εκτέλεση έργων. 

24. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/ 1986 περί μη υπερβάσεως ορίου ανεκτέλεστου υπολοίπου σύμφωνα με το 

υπ. αρ. άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008, κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης. - Πίνακας υπό εκτέλεση έργων. 

25. Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο Αθηνών, περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης (και επομένως δεν 

έχει εκδοθεί Απόφαση) περί: 

 

 Πτώχευσης – Δήλωσης παύσης πληρωμών 

 Αναγκαστικής διαχείρισης 

 Συνδιαλλαγής – Εξυγίανσης 

 Διορισμού εκκαθαριστή/ συνεκκαθαριστή (Επισυνάπτεται σχετικό Πιστοποιητικό από το 

Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας) 

 Υπαγωγής στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης 

 Σχεδίου αναδιοργάνωσης 

 Λύσεων εταιρείας 

 Υπαγωγής (α) στην έκτακτη διαδικασία ρύθμισης, (β) σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης. 

26. Εκτύπωση της ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ με τα στοιχεία της εταιρίας «Φωτεινή Κόλλια & ΣΙΑ 

O.E με τον δ.τ. “ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.”», ως ενεργή επιχείρηση. 
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού έλεγξε τα ανωτέρω δικαιολογητικά διαπίστωσε ότι καλύπτουν τις απαιτήσεις της 

Διακήρυξης του εν λόγω έργου, ως προς την πληρότητα και ορθότητα τους και επομένως πληρούνται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής του Προσωρινού Αναδόχου. 

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στην σύνταξη και έκδοση του σχετικού 3ου Πρακτικού, με το 

οποίο: 

εισηγείται την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Φωτεινή Κόλλια & ΣΙΑ O.E 

με δ.τ. “ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.”», με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 27 % επί των τιμών του τιμολογίου της υπ. 

αρ. : 2/2020 μελέτης του έργου. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Πεφάνη  Άννα                                  Μυτιληναίου Αναστασία                        Καμπόλης Φώτιος 

  Πρόεδρος                  Τακτικό Μέλος              ΤακτικόΜέλος 

 

Η  Οικονομική Επιτροπή ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη: το  από 20-11-2020 έγγραφο της Τεχνικής 

Υπηρεσίας συνοδευόμενο από  το υπ΄αριθμ. 21619/20.11.2020 πρακτικό «Ελέγχου Δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου», τις  αριθμ. 176/2020 & 121/2020 αποφάσεις  της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 1
ου

 & 2
ου

 

πρακτικού αντίστοιχα, την  αριθμ. 86/2020 προγενέστερη απόφαση της περί έγκριση μελέτης- κατάρτιση όρων 

δημοπράτησης, τις διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 

4735/2020 και ως σήμερα  ισχύει. 

Ακολούθησε  η  ψηφοφορία επί του θέματος, κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων   –  απαντήσεων , η 

οποία έχει ως εξής:  Ο Πρόεδρος κ. Αργυρόπουλος και οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι (τακτικά  μέλη)  Εμμανουήλ 

Πετούσης,  Ελένη Μπέλα,  Ιωάννης Ηλιάδης, Βασίλειος Καρατζαφέρης , Δήμητρα Δούμουρα και Θεόδωρος 

Σπηλιόπουλος   ψήφισαν υπέρ του θέματος.  

 

    Συνεπώς [επί των συμμετεχόντων (7) μελών, σε σύνολο (7) ψηφισάντων] η Οικονομική Επιτροπή,  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την έγκριση του  υπ΄αριθμ. πρωτ. : οικ 21619/20.11.2020 3
ου

 Πρακτικού της  Επιτροπής Διενέργειας  Διαγωνισμού, για 

το έργο : «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» όπως εμφανίζεται  εξ ολοκλήρου  στο εισηγητικό μέρος της 

παρούσας. 

Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού, ανάδειξης αναδόχου:  

για την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 

«Φωτεινή Κόλλια & ΣΙΑ O.E με δ.τ. “ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.”», με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 27 % επί των τιμών του 

τιμολογίου της υπ. αρ. : 2/2020 μελέτης του έργου. 

 

Κατά της απόφασης έγκρισης χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 3 της Διακήρυξης (ΑΔΑΜ 

20PROC007043158)  με την οποία διενεργήθηκε ο εν λόγω διαγωνισμός.[ σύμφωνα με το άρθρο 105, παρ. 1 του  ν. 

4412/ 2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα)] 

 

                                                                                                        Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
  Ακριβές Αντίγραφο                                                        (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
  Χαϊδάρι  30-11-2020 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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