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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο : 

 

«Αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε βιβλιοθήκη διατηρητέου νεοκλασικού 

κτηρίου ιδιοκτησίας της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας επί των οδών Λυκομιδών και 

Ακταίου 37-39 στο Θησείο (οικία Μπάρλα)» 

Εκτιμώμενης αξίας 2.021.200,00 Ευρώ  (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ) 

 

Στην Αθήνα, την 23 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. συνεδρίασε, στο κτήριο της 

Δ/νσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεότερων και Σύγχρονων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ, οδός Γ’ 

Σεπτεμβρίου 42 και Πολυτεχνείου, Αθήνα, 3ο όροφο, η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.), η οποία 

συγκροτήθηκε σύμφωνα με την από 11.11.2019 πραγματοποιηθείσα κλήρωση του Μη.Μ.Ε.Δ. 

(ταυτότητα κλήρωσης: mimed-ecb-a-2-id-aa-4728-eba-2019-11-11-11:00:00.000000) και ορίστηκε 

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 645710/68258/4934/755/27-11-2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 14-01-

2020) (2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ . 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού, μετά την από 15-01-2020 πρόσκληση της Προέδρου 

της Επιτροπής, παρέστησαν τα τακτικά μέλη : 

 

Α/Α 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Δήμητρα Ευθυμιάδου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

 
2. Τακτικό Μέλος Κωνσταντίνα Θεοφιλάτου, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

3. Τακτικό Μέλος Ελένη Τσαούση, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

4. Τακτικό Μέλος Ιουστίνη Λιμνιώτη, ΠΕ Πληροφορικής 

5. Αναπληρωματικό Μέλος Ραφαήλ Σαββίδης, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος ΤΕΕ 

6. Τακτικό Μέλος Στέφανος Σταματελόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος ΠΕΔΜΕΔΕ 

 

προκειμένου να προχωρήσει η Ε.Δ. στη διεξαγωγή της αποσφράγισης των ηλεκτρονικών προσφορών 
που υπεβλήθησαν για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) του έργου «Αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης από κατοικία 
σε βιβλιοθήκη διατηρητέου νεοκλασικού κτηρίου ιδιοκτησίας της εν Αθήναις Αρχαιολογικής 
Εταιρείας επί των οδών Λυκομιδών και Ακταίου 37-39 στο Θησείο (οικία Μπάρλα)», σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 4412/2016. 
 
Λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους κ. Μπαδογιάννη, εκπροσώπου Τ.Ε.Ε., στην συνεδρίαση 
παρέστη το αναπληρωματικό μέλος κ.  Ραφαήλ Σαββίδης. Επίσης στην συνεδρίαση δεν παρέστη το 
μέλος, κ. Βασ. Δερεδίνης, εκπρόσωπος  Π.Ε.Δ.Α. 
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Ιστορικό 

 

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

4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.2.(α) του ν.4412/2016  για το σύστημα «με 

επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών του προϋπολογισμού». 

 
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή). 

 
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 2.021.200,00 Ευρώ και αναλύεται σε: 

• Σύνολο κόστους εργασιών (Σ1) :  1.198.792,56 € 

• Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.):   215.782,66  € 

• Απρόβλεπτα:   212.186,28 € 

• Απολογιστικά: 2.542,37 € 

• Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου Απολογιστικών: 457,63  € 

• Αναθεώρηση:  238,50 € 

• ΦΠΑ (24%):  391.200,00 € 

• Συνολική δαπάνη κατά την μελέτη του έργου με ΦΠΑ: 2.021.200,00  € 

 

Ο  Διαγωνισμός  της οικείας Διακήρυξης  διεξήχθη  ηλεκτρονικά,  σύμφωνα  με  τα  διαλαμβανόμενα 

σε αυτή,  μέσω  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Υποσύστημα 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Δημόσια Έργα) και έχει λάβει τον  συστημικό αύξοντα  αριθμό (α/α) 86076.  

Σύμφωνα με το άρθρο 18 της οικείας Διακήρυξης, ως  καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών ορίστηκε η 17-01-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., ενώ ως ημερομηνία 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε η 23-01-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 

π.μ. 

  

Αποσφράγιση 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο 

Υποσύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Δημόσια Έργα, επέλεξε τον ηλεκτρονικό Διαγωνισµό με αύξοντα αριθμό 

86076 και διαπίστωσε ότι, αφενός μεν, ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως 

«σφραγισμένος», αφετέρου δε, έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα οκτώ (08) σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα:   
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Στη συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 4 της οικείας Διακήρυξης, η Ε.Δ. :   

- προέβη στην αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Οικονομική 

προσφορά» των προσφορών καθώς και στην αυτόματη παραγωγή, μέσω του 

Υποσυστήματος, του Καταλόγου Συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας,  

- ανήρτησε τον ανωτέρω κατάλογο στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου 

Διαγωνισμού» και  

- απέστειλε, µέσω της λειτουργίας «επικοινωνία», µήνυµα στους συµµετέχοντες οικονοµικούς 

φορείς, µε συνηµµένο τον ανωτέρω κατάλογο, προκειμένου να λάβουν γνώση.  

 Ο κατάλογος μειοδοσίας έχει ως κατωτέρω: 
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H Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της οικείας 

Διακήρυξης όλων των διαγωνιζομένων, κατά τη σειρά της μειοδοσίας, τα οποία προσκομίσθηκαν 

ηλεκτρονικά και είναι τα ακόλουθα: 

1. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

2. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 32.600,00 ευρώ, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 15 της Διακήρυξης. 

Κατά το έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού διαπίστωσε τα εξής: 

1. Οι εταιρείες : ΠΑΛΜΟΣ Α.Τ.Ε. 

    3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

    Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

• Δεν προσκόμισαν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

• Δεν υπέβαλαν ΤΕΥΔ. 

και ως εκ τούτου αποκλείονται από τη συνέχεια του διαγωνισμού. 

 

2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στον έλεγχο της εγκυρότητας των 

εγγυητικών επιστολών συμμετοχής όλων των διαγωνιζομένων, σε εφαρμογή της παρ. 1δ του 
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άρθρου 98 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα και με την παρ. 3.5β του άρθρου 3 της οικείας 

Διακήρυξης, κατά την οποία οι οικονομικοί φορείς που υπέβαλαν προσφορά οφείλουν να 

προσκομίσουν στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, την 

πρωτότυπη εγγυητική επιστολή.  Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις 

εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη 

ψηφιακή υπογραφή. 

 
Σε εφαρμογή των ανωτέρω, η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονικό έλεγχο της εγκυρότητας των 

εγγυητικών επιστολών συμμετοχής με τα κάτωθι στοιχεία: 

 

Α/Α 

ΧΡΕΩΣΗ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΚΔΟΣΗΣ  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΠΟΣΟ  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΙΣΧΥΟΣ 

 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ 

1. RESTORE Α.Τ.Ε. e-63798 27/12/2019 32.600,00 410 ημ. 
 

53013/23-01-20 

2. ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε. ΕΤΕ. e-64293 08/01/2020 32.600,00 310 ημ. 
 

53016/23-01-20 

3. ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε. e-64814 14/01/2020 32.600,00 400 ημ. 53018/23-01-20 

4. ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ 
633/741103

-0/A’ 
16/01/2020 32.600,00 

Μέχρι και την  
16-02-2021 

Απάντηση 
Ε.Τ.Ε./ΚΑΤ.614/ 

31-01-2020 

5. 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΤΡΩΝ 

e-65075 16/01/2020 32.600,00 310 ημ. 
 

53019/23-01-20 

 

Κατά τον έλεγχο πληρότητας ως προς τα στοιχεία που περιείχαν, των εγγυητικών επιστολών 

συμμετοχής όλων των διαγωνιζομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της Διακήρυξης, η 

Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που κατέθεσαν οι 

εταιρείες : ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε. ΕΤΕ.    και  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ 

έχουν μικρότερη διάρκεια ισχύος, από την απαιτούμενη, σύμφωνα με το άρθρο 15.3 της οικείας 

Διακήρυξης (16-02-2021) (ως παρουσιάζεται και στον ανωτέρω πίνακα)  

και ως εκ τούτου οι προσφορές τους απορρίπτονται. 

 

3. Ακολούθως, η Ε.Δ. προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, στον έλεγχο των αποδεκτών 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. Όλες οι Οικονομικές Προσφορές βρέθηκαν ομαλές. 

Κατά τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών διαπιστώθηκε ότι, στη σελίδα 5 του παραχθέντος 

εντύπου, η οποία αποτελεί την σελίδα με τίτλο : ‘’ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Για την 

υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)’’  είχαν αναγραφεί με διπλές 

εγγραφές οι δαπάνες πέραν του Συνόλου Δαπάνης του Έργου, οι οποίες δεν υπόκεινται σε έκπτωση. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη της ότι : 
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▪ η συμπλήρωση του εν λόγω Πίνακα του εντύπου της οικονομικής προσφοράς των 

διαγωνιζομένων αποβλέπει, αποκλειστικά, στη διευκόλυνση της Επιτροπής Διαγωνισμού 

κατά τον έλεγχο της ομαλότητας των προσφερομένων επιμέρους ποσοστών εκπτώσεως και 

την κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας, όπως, άλλωστε, ρητώς 

αναφέρεται και στην επεξήγηση που αναγράφεται στο έντυπο του πίνακα αυτού , 

▪ περαιτέρω, από το ίδιο το περιεχόμενο του Πίνακα Β΄ προκύπτει ότι ο έλεγχος, στην 

υποβοήθηση του οποίου αποσκοπεί η συμπλήρωσή του, είναι εφικτός ακόμη και αν δεν 

συμπληρωθεί ο πίνακας αυτός, δεδομένου ότι οι τιμές των μεγεθών που καλείται να 

αναγράψει σε αυτόν ο διαγωνιζόμενος προκύπτουν από απλές αριθμητικές πράξεις, με μόνη 

προϋπόθεση να έχουν αναγραφεί στον Πίνακα Α΄ τα προσφερόμενα επιμέρους ποσοστά 

εκπτώσεως όλων των ομάδων εργασιών. Επομένως, ουδέν οικονομικό στοιχείο, κρίσιμο για 

την αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του προσφέροντος, ελλείπει, βάσει των πινάκων 

που συμπληρώθηκαν και υποβλήθηκαν στις οικονομικές προσφορές  

▪ επομένως, η ελλιπής ή η εσφαλμένη συμπλήρωση του Πίνακα Β΄, ακόμη και η παράλειψη 

συμπληρώσεώς του εκ μέρους του διαγωνιζομένου, ως έχει κριθεί νομολογιακά δεν 

συνεπάγονται την απόρριψη της οικονομικής προσφοράς του ως απαράδεκτης, εφ’ όσον 

αυτός έχει συμπληρώσει τον Πίνακα Α΄, αναγράφοντας, παραπλεύρως κάθε ομάδας 

εργασιών το προσφερόμενο επιμέρους ποσοστό εκπτώσεως (πρβλ. Σ.τ.Ε. 463/2007, όπου 

κρίθηκε ότι η συμπλήρωση του πίνακα Β έχει μόνο σκοπό την υποβοήθηση της επιτροπής 

κατά τον έλεγχο των προσφορών και ad hoc ΣτΕ ΕΑ 1165/2009, )" 

(Αρ. Απόφ. Α.Ε.Π.Π. 668/2018) 

προχώρησε, μέσω υπολογιστικού φύλλου Excel, στον έλεγχο υπολογισμού της μέσης έκπτωσης (Εμ) 

των αποδεκτών Οικονομικών Προσφορών, με βάση τα προσφερόμενα επιμέρους ποσοστά 

εκπτώσεως όλων των ομάδων εργασιών, εξ’ού και επιβεβαιώθηκε η σειρά μειοδοσίας. Το φύλλο 

Ελέγχου προσαρτάται στο παρόν Πρακτικό.  

 

- Σε επόμενη συνεδρίασή της (29-01-2020) και σε εφαρμογή των προβλεπομένων στο άρθρο 9 

της οικείας Διακήρυξης, η Ε.Δ., ζήτησε, µέσω της λειτουργίας «επικοινωνία», διευκρινιστικές 

πληροφορίες επί των υποβληθέντων ΤΕΥΔ,  από τις εταιρείες :  

ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε. και TOMH ABETE    

οι οποίες και εδόθησαν εμπροθέσμως.  

 

Ολοκληρώνοντας την παραπάνω διαδικασία η Ε.Δ. κρίνει δεκτούς στο διαγωνισμό τους παρακάτω 

τριών (03) διαγωνιζόμενους οικονομικούς φορείς :  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Α/Α Α/Α ΚΑΤΑΘ.  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝ. 

ΦΟΡΕΑ 
ΜΕΣΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ  

ΣΔΕ 
(Ευρώ)  

1. 
 

139353 

 

RESTORE Α.Τ.Ε. 
 

51,93% 

 

 
679.980,29 

 

2. 142247 ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ ΑΕ 28,50% 1.011.365,23 

3. 141116 ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ 25,77% 1.049.995,71 

 

 

Κατόπιν τούτων η Επιτροπή ολοκλήρωσε τη διαδικασία του Διαγωνισμού και  

 

Η  Επιτροπή  εισηγείται ομόφωνα:     

Την ανάθεση της σύμβασης κατασκευής του έργου : 

«Αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε βιβλιοθήκη διατηρητέου νεοκλασικού 

κτηρίου ιδιοκτησίας της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας επί των οδών Λυκομιδών και 

Ακταίου 37-39 στο Θησείο (οικία Μπάρλα)» 

 στην εταιρεία : 

 ΡΙΣΤΟΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ , ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. με δ.τ. RESTORE A.T.E  ως μειοδότη, καθώς η προσφορά της έχει συνταχθεί και 

υποβληθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2 (α) του ν. 4412/2016, είναι πλήρης, σύμφωνη με 

τους όρους της Διακήρυξης και προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής, η οποία έχει ως κάτωθι: 

Συνολική δαπάνη του έργου με Γ.Ε.& Ο.Ε. 679.980,00 €, που αντιστοιχεί σε μέση έκπτωση (Εμ) 

πενήντα ένα και ενενήντα τρία επί τοις εκατό (51,93%) επί του Προϋπολογισμού Μελέτης. 
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Το παρόν πρακτικό, με το προσαρτημένο φύλλο ελέγχου, θα υποβληθεί στην αναθέτουσα αρχή 

(ΔΠΑΝΣΜ) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την έκδοση απόφασης, κατ‘ εφαρμογή 

του άρθρου 4.1 της διακήρυξης. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής, με συνημμένο το παρόν 

πρακτικό, θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στο Σύστημα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. στο πεδίο του διαγωνισμού και 

σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος, 

αποστέλλεται με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό στους 

συμμετέχοντες. 

Ακολούθως, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται σε πέντε (05) αντίγραφα ως εξής: 

 
 

Αθήνα, 06 Φεβρουαρίου 2020 

 

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ  ΜΕΛΗ        

  

 

 

Δήμητρα Ευθυμιάδου 

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

Κωνσταντίνα Θεοφιλάτου, 

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

 

  

 

 

 Ελένη Τσαούση 

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

 

  

 

 

 Ιουστίνη Λιμνιώτη, ΠΕ Πληροφορικής  

  

 

 

 Ραφαήλ Σαββίδης, Πολιτικός 

Μηχανικός, εκπρόσωπος ΤΕΕ 

 

  

 

 

 Στέφανος Σταματελόπουλος, Πολιτικός 

Μηχανικός, εκπρόσωπος ΠΕΔΜΕΔΕ 
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