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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ 
ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΦΑΡΟΥ ΚΟΓΧΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» 
Απόφαση Συγκρότησης: Φ.900/182/325998 Σ.482 – 
Διεύθυνσης Ναυτικών Έργων (Γ4) – Γενικού Επιτελείου 
Ναυτικού (ΑΔΑ: ΨΙΥΒ6-7Γ) 

 

 

1Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 

 
 

Για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ 

ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΦΑΡΟΥ ΚΟΓΧΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», της Διεύθυνσης Δημόσιων Ναυτικών Έργων 

(Γ4) του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, 

προϋπολογισμού 680.147,02 ευρώ (με ΦΠΑ 24%). 

 

 

Στο Βοηθητικό Κτίριο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού που βρίσκεται επί της Λ. 

Μεσογείων 229, ημέρα Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019, και ώρα 11:30 π.μ., συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.), η οποία συγκροτήθηκε 

σύμφωνα με την Φ.900/182/325998 Σ.482 (ΑΔΑ: ΨΙΥΒ6-7Γ) Απόφαση της Προϊσταμένης 

Διεύθυνσης Ναυτικών Έργων (Γ4) του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, προκειμένου να 

προβεί στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ που 

υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ' αριθμ. Φ.917.141801/5/325971 

Σ.466 Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΦΑΡΟΥ ΚΟΓΧΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», 

η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 86244/2019 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε 

νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, 

λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «19PROC005815902 2019-11-07». 

 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα ακόλουθα μέλη της επιτροπής: 

α) κα Αθηνά Τογκαλίδου, Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών, Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης, 

ως πρόεδρος της Επιτροπής, 
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β) κος Αναστάσιος Πιτσινός, Τ.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών, Δήμος Μεταμόρφωσης, ως 

μέλος 

γ) κος Γεώργιος Τερζής, Τ.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Υπηρεσία Έργων Πολεμικής 

Αεροπορίας του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ως μέλος 

 

Στο διαγωνισμό δεν παραβρέθηκε εκπρόσωπος του ΠΕΔΑ ούτε εκπρόσωπος του 

ΠΕΔΜΕΔΕ. 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την Διακήρυξη Δημοπρασίας του έργου και το 

νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής: 

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης Διακήρυξης Δημοπρασίας διεξήχθη 

ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και είχε λάβει τον αύξοντα αριθμό (α/α) 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 86244/2019. Η καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη Διακήρυξη Δημοπρασίας η 28/11/2019, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

προσφορών η 28/11/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ. 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

προσφορών, διαπίστωσε ότι αφενός ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κωδικό 86244 ήταν 

χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί 

εμπρόθεσμα, οι κάτωθι προσφορές Οικονομικών Φορέων, κατάλογος των οποίων 

αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του συστήματος και επικοινωνήθηκε στους Οικονομικούς 

Φορείς. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού επισήμανε ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν 

ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό των προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της 

επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των 

προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα 

διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 

προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω 

διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι 

υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά», με αποτέλεσμα 

να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Πρόεδρος της Επιτροπής 

προέβη στην Εκτύπωση του «Πίνακα Συμμετεχόντων κατά Σειρά Μειοδοσίας» τον οποίο 

κοινοποίησε σε όλους τους συμμετέχοντες μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 

του Συστήματος. Παράλληλα ανάρτησε τον εν λόγω Πίνακα στον χώρο συνημμένων του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού προκειμένου να είναι προσβάσιμος από όλους τους 

συμμετέχοντες. Ο Πίνακας Συμμετεχόντων κατά Σειρά Μειοδοσίας ήταν ο ακόλουθος: 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 
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Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο κατά σειρά 

μειοδοσίας, των οικονομικών προσφορών. Συγκεκριμένα η Επιτροπή έλεγξε τόσο την 

πληρότητα και εγκυρότητα των ψηφιακών υπογραφών, όσο και τα επιμέρους ποσοστά 

έκπτωσης και την ομαλή μεταξύ τους σχέση. Ο έλεγχος ομαλότητας πραγματοποιήθηκε 

βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου μέσω του Συστήματος. Για την 

εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού η 

μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 

4412/2016. 

 

Μετά τους ανωτέρω ελέγχους η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλες οι 

υποβληθείσες οικονομικές προσφορές είναι αποδεκτές για τη συνέχεια στο διαγωνισμό. 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

τους άρθρου 24.2 της Διακήρυξης, κατά τη σειρά μειοδοσίας, ξεκινώντας από τον πρώτο 

μειοδότη. 

 

Σύμφωνα με την περ. β της παρ. 3.5 του άρθρου 3 της Διακήρυξης Δημοπρασίας, 

εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 

αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 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. 

 

Οι δέκα (10) εκ των συνολικά έντεκα (11) εγγυητικών επιστολών που κατατέθηκαν 

ήταν ηλεκτρονικής έκδοσης και ως εκ τούτου για αυτές δεν ισχύει η υποχρέωση 

υποβολής τους σε έντυπη μορφή. Η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο της εγκυρότητας των 

δέκα (10) εγγυητικών επιστολών ηλεκτρονικής έκδοσης και διαπίστωσε την εγκυρότητά 

τους. 

Για την μία (1) και μοναδική εγγυητική επιστολή που δεν ήταν ηλεκτρονικής 

έκδοσης, και συγκεκριμένα την εγγυητική επιστολή της προσφοράς με α/α προσφοράς 

135839 και επωνυμία ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΡΗΓΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., η Επιτροπή είχε την υποχρέωση 

αναμονής της παρέλευσης τριών εργάσιμων ημερών προκειμένου να δεχθεί σε έντυπη 

μορφή την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή σε σφραγισμένο φάκελο. 

Λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών καθώς και της υποχρέωσης 

αναμονής παρέλευσης την προθεσμίας των τριών εργάσιμων ημερών για την 

προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού σε έντυπη μορφή, η ολοκλήρωση του 

ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής δεν κατέστη δυνατή την ίδια μέρα και για τον 

λόγο αυτό συμφωνήθηκε, να διακοπεί η διαδικασία και να συνεχιστεί τις επόμενες 

εργάσιμες ημέρες σύμφωνα με την παράγραφο (στ) του άρθρου 4.1 της Διακήρυξης. 
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Κατόπιν των ανωτέρω, η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κήρυξε την λήξη 

της συνεδρίασης. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Την Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 10:00 π.μ., η Επιτροπή Συνεδρίασε εκ νέου, 

στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης, επί της οδού Αγίας 

Βαρβάρας 25, στην Λυκόβρυση. 

 

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντα τα παρακάτω μέλη: 

α) κα Αθηνά Τογκαλίδου, Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών, Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης, 

ως πρόεδρος της Επιτροπής, 

β) κος Αναστάσιος Πιτσινός, Τ.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών, Δήμος Μεταμόρφωσης, ως 

μέλος, 

γ) κος Γεώργιος Τερζής, Τ.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Υπηρεσία Έργων Πολεμικής 

Αεροπορίας του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ως μέλος 

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Επιτροπή συνέχισε την διαδικασία ελέγχου των 

δικαιολογητικών συμμετοχής. 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής ότι μέσω επιστολής 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το Κατάστημα Λιανικής Τραπεζικής Μουσείου (066) 

της attica bank, προέβει σε έλεγχο εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής της προσφοράς 

με α/α προσφοράς 135839 και επωνυμία ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΡΗΓΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., η οποία δεν 

ήταν ηλεκτρονικής έκδοσης. Η πρόεδρος έλαβε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

επιστολή της attica bank με αρ. πρωτ. 415/066 29/11/2019 που βεβαιώνει την 

εγκυρότητα της εν λόγω εγγυητικής επιστολής, την οποία επέδειξε στα μέλη. 
Επιπλέον, το μέλος της Επιτροπής κος Γεώργιος Τερζής, Τ.Ε. Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών, Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας 
ενημέρωσε την επιτροπή ότι στις 5 Δεκεμβρίου 2019 παρέλαβε από την χειρίστρια του 
Διαγωνισμού κα Χριστίνα Εφορακοπούλου τους ακόλουθους φακέλους που είχαν 
κατατεθεί εμπρόθεσμα στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής: 

 
1. Φάκελο με αρ. πρωτ. 1694/28-11-2019, που υποβλήθηκε από τον 

οικονομικό φορέα με α/α κατάθεσης 136817 με την επωνυμία ZITAKAT 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΖΙΤΑΚΑΤ 
ΑΤΕΒΕ). 

2. Φάκελο με αρ. πρωτ. 1695/28-11-2019, που υποβλήθηκε από τον 
οικονομικό φορέα με α/α κατάθεσης 135839 με την επωνυμία 
ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΡΗΓΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

 

Η επιτροπή αφού αποσφράγισε τον φάκελο του οικονομικού φορέα με Α/Α 

κατάθεσης 135839 με την επωνυμία ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΡΗΓΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. διαπίστωσε ότι σε 

αυτόν βρίσκεται σε έντυπη μορφή η εγγυητική επιστολή της εν λόγω προσφοράς. 
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Στην συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στον αναλυτικό έλεγχο των 

ηλεκτρονικά υποβληθέντων δικαιολογητικών, και διαπίστωσε τα ακόλουθα: 

 

 Ο οικονομικός φορέας με α/α κατάθεσης 137212 και επωνυμία «ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» στο ΤΕΥΔ, στο Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής, Β. 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, δεν έχει δηλώσει τίποτα σχετικά 

με την περίπτωση 6) λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, 

ενώ στο άρθρο «22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια» της 

Διακήρυξης της Διαγωνιστικής Διαδικασίας αναφέρεται ότι «Ειδικά οι 

εργοληπτικές επιχειρήσεις …. όπως ισχύει.». Ως εκ τούτου ο εν λόγω φορέας, 

αποκλείεται από τον Διαγωνισμό. 

 

 Απαιτείται συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών από τον Οικονομικό 

Φορέα με α/α κατάθεσης 137294 και την επωνυμία «Κ/ΞΙΑ Μ. & Π. ΤΕΧΝΙΚΗ 

Ο.Ε. – ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όσον αφορά στο 

ΤΕΥΔ, στα παρακάτω σημεία του: 

o Το μέλος την κοινοπραξίας Μ. & Π. ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε., στο Μέρος II: 

Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Ενότητα Γ: 

Πληροφορίες σχετικά μ ε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ, 

απαντά [Χ] Ναι, ενώ όπως προκύπτει από τον έλεγχο των ΤΕΥΔ και των 

δύο φορέων που απαρτίζουν την κοινοπραξία, τελικά δεν προκύπτει 

ανάγκη στήριξης στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ. Επιπροσθέτως 

παραλείπει να επισυνάψει χωριστό ΤΕΥΔ με τις απαραίτητες 

πληροφορίες από τους σχετικούς φορείς. 

o Ομοίως το μέλος της κοινοπραξίας ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

 

 Απαιτείται συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών από τον Οικονομικό 

Φορέα με α/α κατάθεσης 137235 και την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» όσον αφορά στο ΤΕΥΔ, στα 

παρακάτω σημεία του: 

o Το μέλος την κοινοπραξίας ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, στο 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Ενότητα Α: 

Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, απαντά «Όχι» στο 

ερώτημα: «Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει 

εθνικού συστήματος (προ)επιλογής)» ενώ αντίθετα στο Μέρος IV: 

Κριτήρια επιλογής, Ενότητα Α: Καταλληλότητα, στην ερώτηση 1) 

απαντά «Ναι» και αναφέρει ότι είναι μέλος του Μ.Ε.Ε.Π. 



[7/8] 

Επιπλέον, δεδομένου ότι απαντά «Όχι» στο παραπάνω ερώτημα, 

εντούτοις έχει παραλείψει να απαντήσει στην περίπτωση ε) που 

ακολουθεί και χρήζει απάντησης. 

o Ομοίως το μέλος της κοινοπραξίας ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 

 

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Άρθρο 9 της 

Διακήρυξης, κάλεσε μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος του 

ΕΣΗΔΗΣ, τους δύο ανωτέρω οικονομικούς φορείς (δηλαδή την «Κ/ΞΙΑ Μ. & Π. ΤΕΧΝΙΚΗ 

Ο.Ε. – ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ») να υποβάλουν τις ζητούμενες 

διευκρινίσεις, μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κήρυξε την λήξη 

της συνεδρίασης προκειμένου να παρέλθει η προθεσμία των (7) ημερών για την υποβολή 

διευκρινήσεων. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Την Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 10:00 π.μ., η Επιτροπή Συνεδρίασε εκ 

νέου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης, επί της οδού Αγίας 

Βαρβάρας 25, στην Λυκόβρυση. 

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντα τα παρακάτω μέλη: 

α) κα Αθηνά Τογκαλίδου, Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών, Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης, 

ως πρόεδρος της Επιτροπής, 

β) κος Αναστάσιος Πιτσινός, Τ.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών, Δήμος Μεταμόρφωσης, ως 

μέλος, 

γ) κος Γεώργιος Τερζής, Τ.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Υπηρεσία Έργων Πολεμικής 

Αεροπορίας του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ως μέλος 

 

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Επιτροπή συνδέθηκε ηλεκτρονικά στο 

υποσύστημα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), 

στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό (α/α) συστήματος 86244/2019, στην 

λειτουργικότητα «Επικοινωνία», και διαπίστωσε ότι οι δύο προαναφερόμενοι φορείς 

κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις διευκρινιστικές τους απαντήσεις. 

Η Επιτροπή, αφού έλεγξέ το περιεχόμενο των διευκρινήσεων, τις έκανε 

αποδεκτές. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού στο σημείο αυτό, 

κατά τα οριζόμενα στην περ. δ της παρ. 4.2 της Διακήρυξης, προβαίνει στη σύνταξη 

πρακτικού και εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση του αποτελέσματος διαγωνισμού, 

στον προσωρινό μειοδότη, τον οικονομικό φορέα με α/α κατάθεσης 136817 και την 

επωνυμία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ», ο 
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οποίος υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή), με ποσοστό μέσης έκπτωσης 53,70 % 

Το παρόν πρακτικό, όπως συντάχθηκε, υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής 

Διαγωνισμού και υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή. Το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, 

ψηφιακά υπογραμμένο, κοινοποιείται μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

υποσυστήματος, στην αναθέτουσα αρχή προκειμένου για τη λήψη της σχετικής 

απόφασης. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κηρύττει την λήξη της 

συνεδρίασης. 

 

 

Λυκόβρυση, 23 Δεκεμβρίου 2019 

 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Τα μέλη 

  

  

  

  

  

  

Αθηνά Τογκαλίδου 

Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 

Αναστάσιος Πιτσινός 

Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 

  

  

  

  

  

  

 Γεώργιος Τερζής 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ 

 

ATHINA 
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