
1 

 

1ο Πρακτικό διεξαγωγής Διαγωνισμού 

για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου:  

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ-ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ»: 

Εκτιμώμενης αξίας 902.258,07Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 90642 

Το παρόν 1ο Πρακτικό συντάσσεται σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 από την αρμόδια 

Επιτροπή που συστήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΑΜΤΕ / ΔΠΑΝΣΜ / ΤΕ / 274670 / 

31628 / 2322 / 363 / 05-06-2020 (ΑΔΑ: Ψ7ΘΠ4653Π4-ΔΓΥ) Απόφαση της Δ/νσης Προστασίας 

και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων της Γενικής Δ/νσης Αναστήλωσης 

Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη διεξαγωγή 

ανοικτού διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ), σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και αφορά σε 

σύμβαση κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή, άρθρο 86 Ν.4412/16), για την 

ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ-ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ», με ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 

20PROC006856210.  

Η επιτροπή αποτελείται από τα εξής άτομα που υπογράφουν και το παρόν Πρακτικό: 

1) Μαρία Ποδηματά, ΠΕ Πολ. Μηχανικός, ως Πρόεδρος  

2) Ευάγγελος Ασπρογέρακας, ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ως τακτικό μέλος 

3) Φωτεινή Παπαχρόνη, ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός, ως τακτικό μέλος 

Κατά την 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε με απαρτία Προέδρου και 

τακτικών μελών ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου, στην Αθήνα (3ης Σεπτεμβρίου & 

Πολυτεχνείου), στα γραφεία της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, στις 14-07-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., διενεργήθηκε ο 

διαγωνισμός μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ), 

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με 

βάση την τιμή.  

Πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποίησε στους προσφέροντες το 

σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα και είχε ως εξής: 
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Πίνακας Ι : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Α/Α   ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ  
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1  3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 07/07/2020 11:23:06 

2 
“ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με δ.τ. "ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε” 
08/07/2020 12:54:40 

3 Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.  08/07/2020 12:55:12 

4 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  08/07/2020 13:35:06 

5 
ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο "ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ” 
08/07/2020 13:35:54 

 

Πριν την αποσφράγιση, παραδόθηκε από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ 

ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (Αναθέτουσα Αρχή) στην Πρόεδρο της Επιτροπής 

διαγωνισμού, φάκελος με πρωτότυπη Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής σε έντυπη μορφή ο 

οποίος είχε κατατεθεί στην Υπηρεσία από τον προσφέρων οικονομικό φορέα με την επωνυμία 

«ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο 

"ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ.  

Έτσι, η Επιτροπή (στις 14-07-2020) έχοντας απαρτία, προέβη λίγα λεπτά περίπου μετά τις 10.00 

π.μ. σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του 

υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά». Ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο «Σημειώσεις και 

Συνημμένα» του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, τον σχετικό «ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ 

ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ», προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες, οι οποίοι 

ενημερώθηκαν σχετικά, με μήνυμα μέσω της λειτουργικότητα της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. 

 

Ακολούθως η Επιτροπή, προέβη σε έλεγχο της προσφερόμενης τιμής, κατά σειρά μειοδοσίας, 

καθώς και σε έλεγχο της ομαλής σχέσης των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του Ν.4412/2016, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού 

αρχείου, μέσα από το ΕΣΗΔΗΣ. 

 

Ο Πίνακας ΙI με τους προσφέροντες κατά σειρά μειοδοσίας όπως προέκυψε από το σύστημα 

είναι ο εξής: 

 

Πίνακας ΙI : ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α Α/Α 

ΚΑΤΑΘ. 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

1 156098 
ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο "ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ” 
26,98 % 

2 158776 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 22,00 % 

3 158741 
“ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με δ.τ. "ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε” 
14,00 % 

4 157236 Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.  3,11 % 

5 157491 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 1,00 % 
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη σε έλεγχο των υποβληθεισών εγγυητικών επιστολών 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους: 

Α) με την έκδοση μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΤΜΕΔΕ των βεβαιώσεων εγκυρότητας 

των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής με τους αριθμ. πρωτ. 66923 /14-07-2020 και 66921 

/14-07-2020 (για τις εκδοθείσες από το Ταμείο του ΤΜΕΔΕ και το κατάστημα e-eggy). 

B) με την αποστολή προς το πιστωτικό ίδρυμα Οptima Bank Α.Ε. Κατάστημα Αμαρουσίου 

αιτήματος της Προέδρου της Ε.Δ. για τον έλεγχο γνησιότητας της εγγυητικής επιστολής με 

αριθμό W00871/00/06-07-2020. 

 Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ξεκίνησε τη διαδικασία ελέγχου των Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Ο έλεγχος 

αφορά στην ορθή υποβολή των προσφορών και ακολούθως στη σωστή συμπλήρωση του ΕΕΕΣ, 

καθώς και στις υπογραφές αυτών. Η Ε.Δ. διέκοψε το έργο της ώστε να απαντήσει η τράπεζα 

εγγράφως, για την εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής που εξέδωσε. 

 

Η Επιτροπή έχοντας απαρτία, συνέχισε τη διαδικασία ελέγχου, σε 2η συνεδρίαση στις 

16/7/2020 που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Δ/νσης Αντιπλημμυρικών & 

Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) του ΥΠ.Υ.ΜΕ. στην Αθήνα (Φαναριωτών 9), για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας καταγραφής και ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής όλων 

των οικονομικών φορέων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και συγκεκριμένα με 

έλεγχο: 

 

α) αν ο κάθε φάκελος προσφορών περιείχε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το 

άρθρο 24 της Διακήρυξης καθώς και τη δήλωση αποδοχής των όρων της Διακήρυξης, 

β) αν είναι έγκυρη η συμμετοχή των διαγωνιζομένων,   

γ) αν πληρούν τους όρους για το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό,    

δ) αν οι οικονομικές προσφορές είναι παραδεκτές κι αν υπάρχει πληρότητα ψηφιακών 

υπογραφών. 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, συνέχισε και ολοκλήρωσε τον έλεγχο της εγγυητικής επιστολής με 

αριθμό W00871/00/06-07-2020 εκδοθείσα από το πιστωτικό ίδρυμα Οptima Bank Α.Ε. το οποίο 

και απάντησε θετικά με τη με αριθμ. πρωτ. 53448/16-07-2020 βεβαίωσή του.  

 

Η Επιτροπή, πραγματοποιώντας έλεγχο πληρότητας των φακέλων προσφοράς των 

συμμετεχόντων, στο διαγωνισμό, από τον ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ ΙI αποκλείει τον 2ο κατά Α/Α 

Οικονομικό Φορέα, με την επωνυμία «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» καθώς και τον 5ο κατά Α/Α 

Οικονομικό Φορέα, με την επωνυμία «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» γιατί δεν κατέθεσαν εγγυητικές επιστολές 

συμμετοχής 

 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, μετά από διεξοδική συζήτηση, αποφασίζει 

ομόφωνα στο στάδιο αυτό, και κάνει αποδεκτές τις προσφορές τριών (3) Οικονομικών Φορέων 

που αναφέρονται στον ανωτέρω Πίνακα IΙ.  

 

Στη δημοπρασία έλαβαν μέρος πέντε (5) συμμετέχοντες, από τους οποίους έγιναν δεκτοί οι 

τρείς (3), γιατί αυτοί πληρούσαν τους Όρους της Διακήρυξης και οι οποίοι αναγράφονται στον 

παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ  (με σειρά μειοδοσίας): 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ  

Α/Α Α/Α 

ΚΑΤΑΘ. 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

1 156098 
ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο "ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ” 
26,98 % 

2 158741 
“ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με δ.τ. "ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε” 
14,00 % 

3 157236 Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.  3,11 % 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Σύμφωνα με τα παραπάνω συντάσσεται το παρόν Πρακτικό, βάσει του οποίου:  

προσωρινός ανάδοχος της εν λόγω δημοπρασίας για την εκτέλεση της σύμβασης έργου με τίτλο: 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 

ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΤΟΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ-ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

ΣΟΥΤΣΟΥ»:  Εκτιμώμενης αξίας 902.258,07Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)   

ανακηρύσσεται σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά η εταιρεία: 

«ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό 

τίτλο "ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ” 

με οικονομική προσφορά χωρίς ΦΠΑ  ποσού 658.789,63 ευρώ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 

είκοσι έξη και ενενήντα οκτώ τοις εκατό (26,98%). 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με την υποσημείωση 18 του άρθρου 4.1.η της Διακήρυξης 

και αναφορικά με την προσφορά του προσωρινού αναδόχου, εφιστά την προσοχή της 

αναθέτουσας αρχής στην κατά την κρίση της, εφαρμογή του άρθρου 88 του ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Το παρόν συντάσσεται και υπογράφεται σε 6 αντίγραφα.  

ΑΘΗΝΑ 17/07/2020 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

      Η  Πρόεδρος 

 

Μαρία Ποδηματά 

Τα Τακτικά Μέλη 

 

                  Ευάγγελος Ασπρογέρακας                            Φωτεινή  Παπαχρόνη             

MARIA PODIMATA Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από MARIA PODIMATA
Ημερομηνία: 2020.07.17
14:04:07 EEST


