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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 

 
 

             

Περίληψη 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης 3ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Πνευματικό Κέντρο Χρήστος 
Μπέκας». 

Στα Σπάτα σήμερα 27 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ.: 17849/22-06-2018 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που 
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τα δ/ξεις του άρθρου 75, Ν.3852/2010.  

Λόγω απουσίας του Προέδρου – Δημάρχου & Αντιπροέδρου της Επιτροπής και σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του άρθρου 75 παρ.2 του Ν.3852/2010, ανέλαβε προεδρεύων ο κ. Μπέκας Γεώργιος, Δημοτικός 
Σύμβουλος & τακτικό μέλος της Επιτροπής. 

Ο Προεδρεύων κ. Μπέκας Γεώργιος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει 
νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν αρχικά παρόντα έξι (6) μέλη,  
ήτοι: 
Παρόντες  

κ. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνα Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Στάμου Δημήτριος του Γεωργίου Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Τούντας Αντώνιος του Κων/νου Αντιδήμαρχος ως αναπλ. μέλος της Επιτροπής 

Απόντες 
κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος Δήμαρχος – Πρόεδρος 
κ. Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Σερέτης Χρήστος του  Γεωργίου Δημοτικός Σύμβουλος  ως μέλος της Επιτροπής 
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη Δημοτική  Σύμβουλος  ως μέλος της Επιτροπής 

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις 

Καμία. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα Γιαμβριά Γιώτα. 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σμέρος Γεώργιος. 

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα 
αποφάνθηκε για το κατεπείγον των θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 75 του Ν.3852/2010. 

Ο Προεδρεύων κ. Μπέκας Γεώργιος εισηγούμενος το 2o θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Μας διαβιβάσθηκε από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού το 3ο πρακτικό που αφορά το έργο: 
«Πνευματικό Κέντρο Χρήστος Μπέκας», το οποίο παρατίθεται κατωτέρω: 

 
3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Στα Σπάτα και στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η  Μαΐου 2018 ημέρα  Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε  η 
Επιτροπή  Διαγωνισμού για την σύνταξη του 3ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ»  που διεξήχθη σύμφωνα με τη Διακήρυξη με ΑΔΑΜ 17PROC002510545 2017-
12-29 και τις διατάξεις  Ν. 4412/2016, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 

Από το Πρακτικό της υπ’αριθ.13/27-06-2018 Συνεδρίασης 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος 

 
Αριθμός  Απόφασης 300/2018 
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Η επιτροπή  διαγωνισμού  ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 694/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος. 
 
H επιτροπή αποτελείται από τους: 

1. Θωμάς Αντωνίου, Πρόεδρος, Πολ. Μηχ/κό του Δήμου - ΠΑΡΩΝ 
2. Μαρία Μαλιαρού , Μέλος,     Πολ. Μηχ/κό του Δήμου - ΠΑΡΟΥΣΑ 
3. Φανή Πρίφτη, Μέλος,              Πολ. Μηχ/κό του Δήμου - ΠΑΡΟΥΣΑ 
4. Άγγελος Γεώργας, Μέλος,      Αρχ. Μηχ/κό του Δήμου   - ΠΑΡΩΝ  
   
και συστάθηκε για  να διεξάγει τον μειοδοτικό διαγωνισμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.2(α) του 
Ν.4412/2016 και κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την  εκτέλεση  του έργου «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ» 
προϋπολογισμού 1.365.000 € με  Φ.Π.Α.,  σύμφωνα  με τις αριθ.  694/2017 & 178/2017  αποφάσεις   της 
Ο.Ε και του Δ.Σ. αντίστοιχα, με τις οποίες εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου και η αριθ. 52/2017  
Τεχνική Μελέτη του Δήμου.  

Με την αριθ. 102/2018 απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής εγκρίθηκε το από 8/3/2018 πρακτικό της 
επιτροπής διαγωνισμού  και αποφασίστηκε να κληθούν για αιτιολόγηση της προσφοράς τους οι 
οικονομικοί φορείς των οποίων οι προσφορές έχουν ποσοστό έκπτωσης άνω του 60%, σύμφωνα με το 
άρθρο 88 του Ν. 4412/2016. 

Με το υπ’ αρ. 9504/10-4-2018 έγγραφο κλήθηκαν για αιτιολόγηση της προσφοράς τους, μέσω του 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, οι οικονομικοί φορείς που προσέφεραν ποσοστό έκπτωσης άνω του 60%. Με την υπ’ 
αρ. 174/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγιναν αποδεκτές και οι δύο αιτιολογήσεις και 
αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος η εργοληπτική εταιρεία «ERGMASIN DEALS PC», Εμ. Μπενάκη 25 – 
10678 Αθήνα, με μέση έκπτωση 61,90%,  λόγω του ότι προσέφερε μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Με το 
υπ’ αρ. 14043/21-5-18 έγγραφο, κλήθηκε στις 22-5-18, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ο προσωρινός 
ανάδοχος για την υποβολή των δικαιολογητικών, που καθορίζονται στα άρθρα 23.2 έως 23.10 της 
διακήρυξης. Την 1η-6-18 υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά και  κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του Δήμου με 
το υπ’ αρ. 15602/4-6-18 έγγραφο. Ακολούθησε έλεγχος από την Επιτροπή Διαγωνισμού και στις 20-6-18 
ζητήθηκαν με το υπ΄αρ. 17430/19-6-18 έγγραφο συμπληρωματικά δικαιολογητικά, τα οποία υποβλήθηκαν 
από τον προσωρινό ανάδοχο στις  22-6-18  και κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του Δήμου με το υπ’ αρ. 
17960/25-6-18 έγγραφο.  

Αφού ελέγχθηκαν, διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21, τα 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού. Eπίσης, η ΕΔΔ 
διαπίστωσε ότι όλα τα προσκομιθέντα δικαιολογητικά είναι σε ισχύ τόσο κατά τον σημερινό χρόνο 
κατάθεσής τους, όσο και κατά το χρόνο διεξαγωγής του Διαγωνισμού, καθώς στον φάκελο συμμετοχής 
είχαν κατατεθεί τα αντίστοιχα, με ημερομηνίες ισχύος κατά τον χρόνο εκείνο.  
Το παρόν πρακτικό συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της Διακήρυξης και το διαβιβάζει η Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμού μέσω της «λειτουργικότητας» της «επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή για τη 
λήψη απόφασης.  

Μετά τα παραπάνω η επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση της Σύμβασης υπέρ της εταιρείας: «ERGMASIN 
DEALS PC», με έδρα: Εμ. Μπενάκη 25 – 10678 Αθήνα, τηλ.2103300473, με προσφερθείσα μέση έκπτωση 
εξήντα ένα και εννέα επί τοις εκατό (61,90%).   
 
Το παρόν υποβάλλεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.    

 
 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ’ ανωτέρω, ύστερα από διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.Εγκρίνει το ως άνω πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και 
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2.Κατακυρώνει τον διαγωνισμό για το έργο:  «Πνευματικό Κέντρο Χρήστος Μπέκας», στην εταιρεία 
«ERGMASIN DEALS PC», με έδρα: Εμ. Μπενάκη 25 – 10678 Αθήνα, τηλ.2103300473, με προσφερθείσα μέση 
έκπτωση εξήντα ένα και εννέα επί τοις εκατό (61,90%).   

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 300/2018. 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο Προεδρεύων - Δημ. Σύμβουλος  
& Μέλος της Οικ. Επιτροπής 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠ. ΜΠΕΚΑΣ 

 1. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία 
 2. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου 
 3. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου 
 4. Στάμου Δημήτριος του Γεωργίου 

  5. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου 
              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
      ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

           

           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ 
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