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ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού (µε α/α  Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 86188) για την σύναψη ∆ηµόσιας 
Σύµβασης εκτέλεσης του έργου : «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» Προϋπολογισµού : 
1.629.193,92€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)  
 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 4ης/2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 10η του µηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  έτους 
2020 ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα. 09:00 π.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 
Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 1314/06-02-2020 έγγραφη πρόσκληση του 
∆ηµάρχου . Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 
τεύχος Α΄) µε τίτλο: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης Ι» όπως αντικαταστάθηκε µε 
το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 – «Πρόγραµµα Κλεισθένης Ι» και συµπληρώθηκε µε 
το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δηµοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
σύµφωνα µε την παρ.6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018. 
 
 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του 
∆ηµάρχου-Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ                                                                                 
Βοσκόπουλος Χρήστος  ∆ήµαρχος-Πρόεδρος  1. Πολυχρονάκης Συµεών 
1.Τσιροζίδης Ιωάννης   2. Παραγιού Άννα 
2.Χατζησάββας Μηνάς  
3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος  
4.Σταµέλος Ηλίας(αν.µέλος)  
5. Γραφίδου Γεσθηµανή  



6. Αλεξόπουλος Σπύρος(αν.µέλος)  
  
  
 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την  µόνιµη υπάλληλο του ∆ήµου     
Σ.Φιλοπούλου. 
 
 
Ο ∆ήµαρχος-Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος 
εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερησίας διάταξης θέτει υπόψη των µελών της 
Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθµ.πρωτ.  1295/05-02-2020  εισήγηση της 
διευθύντριας τεχνικών υπηρεσιών κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλικής καθώς και το 
πρακτικό της επιτροπής  όπου έχουν ως εξής :   
 
 
 
Σας υποβάλλουµε το από 3/2/2020 πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού (µε α/α Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 86188) για 
την σύναψη ∆ηµόσιας Σύµβασης εκτέλεση του έργου: «ΚΕΝΤΡΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  Προϋπολογισµού: 1.629.193,92 €, (πλέον ΦΠΑ 24%)  και 
παρακαλούµε για την έγκρισή του και την ανάδειξη του οικονοµικού 
φορέα µε την επωνυµία «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020   
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 
Α.Ε.», που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης πενήντα τέσσερα και τρία 
εκατοστά τοις εκατό (54,03%) επί του προϋπολογισµού, ως προσωρινό 
ανάδοχο για την σύναψη ∆ηµόσιας Σύµβασης εκτέλεσης του έργου 
«ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ . 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου: 

 
“ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ” 

 
Π  Ρ  Α Κ  Τ  Ι Κ Ο I 

 

Την 29η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10.30 π.µ. οι παρακάτω υπογεγραµµένοι : 

- Κούση Βασιλική, Πρόεδρος, ΠΕ Αρχ. Μηχανικός στην ∆ιεύθυνση ∆26 στο Υπ.Υποδοµών 

και Μεταφορών 

- Αρχοντάκη Κυριακή, Μέλος, ΠΕ Μηχ. Μηχανικός στην ∆ιεύθυνση ∆16 στο Υπ.Υποδοµών 

και Μεταφορών,  

- Μακρής Απόστολος, Μέλος, ΤΕ Πολ. Μηχανικός, στη ∆/νση ∆ιαχείρισης Μητροπολιτικών 

Υποδοµών, στην Περιφέρεια Αττικής, 

- Βασενχόβεν Μαρία Ευδοκία, Μέλος, ΠΕ Αρχ. Μηχανικό στη ∆/νση Αναστήλωσης Αρχαίων 

Μνηµείων στο Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού 

που αποτελούµε την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (τα ορισθέντα µέλη κατά το άρθρο 221 

παρ.8.(β).(ββ),(γγ) και (δδ) του Ν.4412/2016, αν και κληθήκαν νοµίµως δεν προσήλθαν) που 

συγκροτήθηκε κατόπιν της µε αρ.107/2019 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Καισαριανής (Α∆Α: ΩΕΗ0ΩΕΨ-ΚΒ7), συνήλθαµε σε δηµόσια συνεδρίαση στα γραφεία της 

∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ προκειµένου να προχωρήσουµε 

στη διεξαγωγή της αποσφράγισης / αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών που 

υπεβλήθησαν για τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.) του έργου: «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» και να διεξαχθούν οι απαιτούµενες, από το 

Ν.4412/2016 και τους όρους της οικείας διακήρυξης, διαδικασίες, στο πλαίσιο του διαγωνισµού. 

Στη συνεδρίαση παρευρέθη  και το αναπληρωµατικό µέλος της επιτροπής 

- Κωστάκη Άννα, ΤΕ Πολ. Μηχανικός στην Ε.Υ.∆.Ε. Κ.Υ.Λ.Υ. στο Υπ. Υποδοµών και 

Μεταφορών 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
MARIA SKOPLAKI
Ημερομηνία: 2020.02.03
13:34:26 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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 Ιστορικό 

Η επιλογή του αναδόχου προβλέπεται µε την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του 

Ν.4412/2016 και οι οικονοµικές προσφορές υποβάλλονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 

95 παρ.2.(α) του Ν.4412/2016. 

Η έγκριση κατασκευής του δηµοπρατούµενου έργου, αποφασίστηκε µε την αριθµ. 106/2019 

Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΨΚΟΩΩΕΨ-8ΧΖ). 

Οι προσφορές υποβλήθηκαν από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που 

ορίστηκε στο άρθρο 18 της διακήρυξης, ήτοι την 23η Ιανουαρίου 2020, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 

18.00 µ.µ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήµατος (συστηµικός αριθµός διαγωνισµού Α/Α: 

86188). 

Σύµφωνα µε την παρ. 3.5β του άρθρου 3 της διακήρυξης, οι οικονοµικοί φορείς που υπέβαλαν 

προσφορά οφείλουν να προσκοµίσουν στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε 

σφραγισµένο φάκελο, την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συµµετοχής. Επισηµαίνεται ότι η εν 

λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του 

Τ.Μ.Ε.∆.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγµένη ψηφιακή υπογραφή. 

Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και πριν την ηλεκτρονική 

αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποίησε στους προσφέροντες τον κατάλογο 

συµµετεχόντων, όπως αυτός παράχθηκε από το υποσύστηµα. 

Στο διαγωνισµό έλαβαν µέρος συνολικά έξι (6) οικονοµικοί φορείς, όπως φαίνεται και από τον 

παρακάτω πίνακα συµµετεχόντων: 
 

Α/Α Επωνυµία Προσφέροντα 
Χρόνος 

Υποβολής Προσφοράς 

1  LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A. 18/01/2020 13:57:45 

2 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 22/01/2020 13:31:33 

3 
ΤΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. «ΤΕΚΑ Α.Ε.» 

22/01/2020 15:51:37 

4 
ΠΕΤΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 23/01/2020 15:37:06 

5 
ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. 
«ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.» 

23/01/2020 15:39:12 

6 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 23/01/2020 17:24:50 
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Αποσφράγιση / Αξιολόγηση 

Κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίστηκε στη διακήρυξη του έργου, ήτοι την 29η-01-2020 και 

ώρα 10.30 π.µ., η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, ως προαναφέρθηκε συνήλθε σε σώµα µε την σύνθεση 

της παρ. 1 του παρόντος πρακτικού (τα µέλη και τα αντίστοιχα αναπληρωµατικά τους κατά το 

άρθρο 221 παρ.8.(β).(ββ),(γγ) και (δδ) του Ν.4412/2016, δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν 

νοµίµως) και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, προχώρησε στην ηλεκτρονική 

αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και του υποφακέλου «Οικονοµική 

Προσφορά». 

Πριν την αποσφράγιση, παραδόθηκε από τον ∆ήµο Καισαριανής (Αναθέτουσα Αρχή) στην 

Πρόεδρο της Επιτροπής διαγωνισµού, ο µε αρ. πρωτ. 842/28.01.2020 φάκελος που περιείχε την 

πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συµµετοχής ενός εκ των προσφερόντων σε έντυπη µορφή.  Ο 

παραπάνω κλειστός φάκελος είχε κατατεθεί εµπρόθεσµα στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας και 

µετά το άνοιγµα του διαπιστώθηκε ότι είχε εκδοθεί από το Τ.Μ.Ε.∆.Ε.  

Εν συνεχεία, η Επιτροπή προέβη, σύµφωνα µε το άρθρο 4 της οικείας διακήρυξης, στην 

ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισµού. Ακολούθησε η ανάρτηση του παρακάτω πίνακα 

µειοδοσίας, ψηφιακά υπογεγραµµένο, στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνηµµένα Προκηρυγµένου 

∆ιαγωνισµού», προκειµένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυµία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 141722 ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020  Α.Ε. 54,03 % 

2 141144 LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A. 46,51 % 

3 141007 ΤΕΚΑ Α.Ε. 40,84 % 

4 142879 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 26,14% 

5 142872 ΠΕΤΚΑ Α.Ε. 14,00 % 

6 142739 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 1,00% 

 

Ακολούθως, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προέβη, κατά σειρά µειοδοσίας, στον έλεγχο των ψηφιακά 

υπογεγραµµένων Οικονοµικών Προσφορών, της ολόγραφης και αριθµητικής αναγραφής των 

επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και της οµαλής µεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής 

σχετικού ψηφιακού αρχείου, µέσα από το υποσύστηµα και δεν διαπίστωσε κάποιο πρόβληµα. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έλεγξε τα δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 24.2 

της ∆ιακήρυξης, δηλαδή του ψηφιακά υπογεγραµµένου Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης 

∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) και της εγγύησης συµµετοχής, κατά τη σειρά της µειοδοσίας, αρχίζοντας από 
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τον πρώτο µειοδότη. 

Η Επιτροπή, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 3.5 του τεύχους της οικείας Προκήρυξης διαπίστωσε 

την έγκαιρη κατάθεση των πρωτότυπων Εγγυητικών Επιστολών όλων των συµµετεχόντων, 

πλην του συµµετέχοντα 3K ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ.3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε µε αρ. 

Προσφοράς 142739, ο οποίος δεν κατέθεσε εγγυητική επιστολή (ούτε και έντυπο ΤΕΥ∆, 

ηλεκτρονικά ή εντύπως), το οποίο αποδεικνύεται και από το παραγόµενο αρχείο κατάθεσης του 

συστήµατος, οπότε και αποκλείεται από τη διαδικασία κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 24.2:  

“Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να 

περιέχει τα ακόλουθα: -  α) το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆ ) -  β) την 

εγγύηση συµµετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας”. 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής όλων των οικονοµικών φορέων ελήφθησαν 

υπόψη και τα εξής: 

α)Σύµφωνα µε την παρ. 2.3.1 της Κατευθυντήριας Οδηγίας 23 της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. περί «Ειδικών 

Θεµάτων συµπλήρωσης του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) και του 

Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης (ΕΕΕΣ)» (Α∆Α: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε), ‘στις περιπτώσεις 

έλλειψης υπογραφής/ών στο ΤΕΥ∆/ ΕΕΕΣ δεν είναι δυνατή η προσφυγή στη δυνατότητα 

συµπλήρωσης, καθώς η έλλειψη υπογραφής στο ΤΕΥ∆/ΕΕΕΣ ή µη νόµιµη/έγκυρη υπογραφή του, 

ισοδυναµεί µε µη νόµιµη/έγκυρη υποβολή του, η δε δυνατότητα παροχής διευκρινίσεων ή/ και 

συµπλήρωσης αφορά µόνο σε ήδη υποβληθέντα έγγραφα/ δικαιολογητικά’ και κατά συνέπεια το 

 συγκεκριµένο ΤΕΥ∆ θεωρείται µη νόµιµα/έγκυρα υποβληθέν έγγραφο και δεν είναι δυνατή η 

συµπλήρωσή του. 

γ) Στο παρόν στάδιο τα µέτρα αυτοκάθαρσης που επικαλείται ότι έλαβε ο συµµετέχοντας ΤΕΚΑ 

Α.Ε. και τα οποία αναφέρονται στο αντίστοιχο πεδίο του ΤΕΥ∆ του, εξετάζονται κατά περίπτωση 

από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρ. 73 του Ν.4412/2016, η οποία και γνωµοδοτεί αναλόγως. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έλεγξε την εγκυρότητα των εγγυητικών µέσω του ηλεκτρονικού 

ιστότοπου του ΤΜΕ∆Ε και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους µέσω των Βεβαιώσεων Εγκυρότητας, 

που εκδίδει η συγκεκριµένη ηλεκτρονική εφαρµογή του ΤΜΕ∆Ε. Για µία εγγυητική για την οποία 

δεν κατέστει δυνατή η παραπάνω διαδικασία η πρόεδρος της επιτροπής επικοινώνησε µέσω  

µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε το ΤΜΕ∆Ε (eggy@tmede.gr) . Στη συνέχεια επέστρεψε 

στην Αναθέτουσα τον  µε αρ. πρωτ. 842/28.01.2020 φάκελο µε την πρωτότυπη εγγυητική 

επιστολή (αφού την µονόγραψε στην πίσω σελίδα).  

Στις 03-02-2020, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνήλθε εκ νέου στα γραφεία της ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, προκειµένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία των 

ελέγχων και να συνταχθεί το σχετικό Πρακτικό. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έλεγξε το µε αρ. 

πρωτ.1282/30.01.2020 έγγραφο του ΤΜΕ∆Ε µε θέµα «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» (το οποίο στάλθηκε στην πρόεδρο της επιτροπής µέσω µηνύµατος 
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ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε αποστολέα την ηλ.δ/νση eggy@tmede.gr)  µε το οποία 

επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής που δεν ήταν δυνατή να διαπιστωθεί 

µέσω της ηλεκτρονικής εφαρµογής του ΤΜΕ∆Ε. και   αφού   έλαβε   υπόψη   της   τα   

απαιτούµενα  δικαιολογητικά   των   φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και «Οικονοµικής 

Προσφοράς», σύµφωνα µε το άρθρο 13 της ∆ιακήρυξης και το έγγραφο της προχώρησε στην 

συµπλήρωση του παρακάτω πίνακα: 

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών προκύπτει ότι ο 

διαγωνιζόµενος Οικονοµικός Φορέας που προσέφερε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) είναι ο φορέας µε την επωνυµία «ΣΤΑΘΗΣ 

ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.», που προσέφερε 

ποσοστό έκπτωσης πενήντα τέσσερα και τρία εκατοστά τοις εκατό (54,03%) επί του 

προϋπολογισµού της Υπηρεσίας και κατά συνέπεια ο προϋπολογισµός του έργου διαµορφώνεται 

ως εξής:   

• ∆απάνη Εργασιών                                                                           545.121,67 €  

• Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου :                                                98.121,90 € 

 (Γ.Ε.+Ο.Ε., ποσοστού 18% επί της δαπάνης εργασιών)    

 
Α/Α 

 
Επωνυµία Προσφέροντα 

 
ΤΕΥ∆ 

ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ 
Εγκυρότητα 

 
ΜΕΕΠ 

Στρέβλωση/ 
αυτοκάθαρση 

1 

ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. «ΣΤΑΘΗΣ 
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.» 

� 
ΤΜΕ∆Ε 1750167 

� 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ: 
4ης τάξης 

Η/Μ : 
4ης τάξης 

ΟΧΙ 

 
2 

LATERN CONSTRUCTION COMPANY 
S.A. 

 
� 

e-64492 
� 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ: 
3ης τάξης 

Η/Μ : 
3ης τάξης 

 
ΟΧΙ 

 

3 

ΤΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. «ΤΕΚΑ Α.Ε.» 

� 
e-65204 
� 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ: 
5ης τάξης 

Η/Μ : 
5ης τάξης 

ΝΑΙ 

4 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗΣ του 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ � 
e-65481 
� 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ: 
2ης τάξης 

Η/Μ : 
1ης τάξης 

ΟΧΙ 

5 

ΠΕΤΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

� 
e-65523 
� 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ: 
3ης τάξης 

Η/Μ : 
  3ης τάξης 

ΟΧΙ 

6 
3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
∆εν 

υπεβλήθη 
∆εν υπεβλήθη - - 
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• Απρόβλεπτα                                                                                      96.486,54 € 

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.):  

•  Απολογιστικά (χωρίς Γ.Ε.+Ο.Ε.):                                                      20.000,00 €  

                                                                                           ΣΥΝΟΛΟ:  759.730,11 €  

H Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία του ∆ιαγωνισµού µε τη σύνταξη του 

παρόντος Πρακτικού,  

 

Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι 

1)  Την ανάθεση της σύµβασης κατασκευής του έργου: «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που 

ορίσθηκαν στα οικεία Τεύχη ∆ηµοπράτησης, στον Οικονοµικό Φορέα που προσέφερε την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) µε την 

επωνυµία «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

2020 Α.Ε.», που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης πενήντα τέσσερα και τρία εκατοστά τοις εκατό 

(54,03%) επί του προϋπολογισµού.  

2) Τον αποκλεισµό του συµµετέχοντα µε την επωνυµία «3K ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καθώς ο ηλεκτρονικός υποφάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής του δεν 

περιείχε τα οριζόµενα στην παράγραφο 24.2 της διακήρυξης 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε σε έξι (6) αντίγραφα και υπεβλήθη το σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό” στην αναθέτουσα αρχή, µέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” 

του υποσυστήµατος, προς έγκριση.  

ΑΘΗΝΑ 03.02.2020 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

     

ΚΟΥΣΗ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
 

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΜΑΚΡΗΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΒΑΣΕΝΧΟΒΕΝ 

ΜΑΡΙΑ ΕΥ∆ΟΚΙΑ 

 



Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκε 
και ισχύει µε το άρθρο 3 παράγραφος 1 του Ν 4623/2019  την αρµοδιότητα για το 
θέµα έχει η  Οικονοµική  Επιτροπή 

 
Αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

• Την εισήγηση της διευθύντριας τεχνικών υπηρεσιών  
• Το πρακτικό της επιτροπής   
• Την σχετική νοµοθεσία 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει το πρακτικό επιτροπής διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού (µε 
α/α  Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 86188) για την σύναψη ∆ηµόσιας Σύµβασης εκτέλεσης 
του έργου : «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» καθώς και την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου για 
την σύναψη ∆ηµόσιας Σύµβασης εκτέλεσης του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ , την  
 «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020   ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. 
«ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.», που προσέφερε ποσοστό 
έκπτωσης πενήντα τέσσερα και τρία εκατοστά τοις εκατό (54,03%) επί του 
προϋπολογισµού. 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα µέλη της 
Οικονοµικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                        1.Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                        2.Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                        3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 
                                                                        4. Σταµέλος Ηλίας(αν.µέλος)  
                                                                        5.Γραφίδου Γεσθηµανή 
                                                                  ,     6.Αλεξόπουλος Σπύρος(αν.µέλος) 
                          
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                   Καισαριανή       10/02/2020 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 
                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

                                                                     ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 


