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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
     ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                
     ΔΗΜΟΣ  ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ           
     ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 
                                                                                                           
                                                                     

                                                                     
                                        

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΔΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΚΡΑΤΗΤΟΣ» 

(Διακήρυξη 11016 / 10-05-2019  -  Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 82773) 
 

 Σήμερα την 11-06-2019 ημέρα Tρίτη και ώρα 10.00 π.μ., η Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού Έργων, που ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 61/2019  απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Νέας Σμύρνης, συνήλθε με την παρακάτω σύνθεση: 

 ΦΩΣΤΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ, (Πρόεδρος) Τακτικό Μέλος, υπάλληλος Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου 

 ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , τακτικό μέλος,                         υπάλληλος Δήμου Παλαιού Φαλήρου 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΑΠΤΗ, τακτικό μέλος,                         υπάλληλος Δήμου Αγίου Δημητρίου 

 ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΝΤΗ- ΜΠΑΤΙΔΟΓΙΑΝΝΗ, τακτικό μέλος, υπάλληλος Δήμου Νέας Σμύρνης  

 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, εκπρόσωπος ΣΑΤΕ (τακτικό μέλος ) 

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, εκπρόσωπος Ο.Τ.Α, (αναπληρωματικό μέλος) 

 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΚΟΥΛΗΣ , εκπρόσωπος ΤΕΕ (τακτικό μέλος) 

σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μοσχάτου για να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις 
προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ’ αριθ. 82773 ηλεκτρονικό διαγωνισμό, της υπ’ αριθ. 
πρωτ. 11016 / 10-05-2019 Διακήρυξης του Δήμου Νέας Σμύρνης, για την εκτέλεση του έργου 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΔΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΚΡΑΤΗΤΟΣ» 
προϋπολογισμού 6.500.000, 00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., με αριθμό μελέτης 53 /2018. Οι 
όροι της υπ’ αριθ. πρωτ. 11016 / 10-05-2019  Διακήρυξης καταρτίστηκαν κατόπιν της υπ΄ αριθ. 
52/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Νέας Σμύρνης.  
 

Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης Διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής για τα Δημόσια Έργα 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ (στο εξής 
υποσύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 
τον αριθμό 82773.  

Σύμφωνα με το άρθρο 18 της Διακήρυξης, η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής των προσφορών ήταν η 04/06/2019, ημέρα Τρίτη και  ώρα 10:00 π.μ.  και η 
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 11/06/2019, ημέρα Τρίτη ώρα 
10:00 π.μ. 

 
Ο κατάλογος συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το Υποσύστημα και 

αναρτήθηκε από τον πιστοποιημένο Χειριστή του υποσυστήματος (αναθέτουσα αρχή) στο χώρο 
Συνημμένων του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της Διακήρυξης, και πριν την ηλεκτρονική 
αποσφράγιση, αποτυπώνεται στον κατωτέρω πίνακα (1) με αύξοντες αριθμούς συμμετοχής Α/Α 
1 έως και Α/Α 6. 

 
 
 
 
 
 

 
ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΔΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΚΡΑΤΗΤΟΣ» 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 6.500.000, 00 € 
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ΠΙΝΑΚΑΣ (1) 
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Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, προέβησαν στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και των υποφακέλων “Οικονομική 
Προσφορά” των ανωτέρω συμμετεχόντων.  

 
 
Ο κατάλογος προσφερόντων κατά σειρά μειοδοσίας, όπως αυτός παράγεται από το 

Υποσύστημα, αποτυπώνεται στον κατωτέρω πίνακα (2). Ο εν λόγω κατάλογος αναρτήθηκε από 
την Επιτροπή του Διαγωνισμού στο χώρο Συνημμένων του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, ώστε 
να είναι προσβάσιμος για όλους τους συμμετέχοντες και παράλληλα κοινοποιήθηκε σε όλους 
τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Υποσυστήματος. 

 
 
 
 

 
 

Πίνακας (2) 
 

 
 

 
Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβει, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της 

ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής 
μεταξύ τους σχέσης, (Ε1, Ε2, E3, Ε4, Ε5, E6, Ε7, Ε8 για τις ομάδες 1,2,3,4,5,6,7,8 αντίστοιχα 
του προϋπολογισμού), βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το 
υποσύστημα.  

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε η μέση έκπτωση προσφοράς 
(Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 
 

Μετά τα ανωτέρω η προσωρινή κατάταξη των υποψηφίων κατά σειρά μειοδοσίας, 
αναλυτικά εμφανίζεται στον κατωτέρω πίνακα (3): 
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Α/Α        Α/Α 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
 

                   ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 123424 ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ  
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ 

Ε1= 47%, Ε2=  47%, Ε3=  48%,  
Ε4= 47%, Ε5=  47%, Ε6=  47%, 
Ε7= 47%, Ε8=  48% 
 
Εμ=47,15%  

ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ=ΔΕΚΤΗ 

2 123486 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ –  
ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

Ε1= 45%, Ε2= 45%, Ε3= 46%,  
Ε4= 45%, Ε5= 45%, Ε6= 45%, 
Ε7= 45%, Ε8= 46% 
 
Εμ=45,15%  

ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ=ΔΕΚΤΗ 

3 123673 ΕΡΓΟΣΥΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ  
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ε1=  43%, Ε2=  44%, Ε3=  47%,  
Ε4=  40%, Ε5=  36%, Ε6=  36%,  
Ε7=  40%, Ε8=  47% 
 
Εμ=41,63%  

ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ=ΔΕΚΤΗ 

4 123407 ΤΕΚΑ Α.Ε. Ε1=  40%, Ε2=  41%, Ε3=  41%,  
Ε4=  41%, Ε5=  41%, Ε6=  40%,  
Ε7=  41%, Ε8=  40% 
 
Εμ=40,71%  

ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ=ΔΕΚΤΗ 

5 123497 ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ Α.Ε. Ε1=  30%, Ε2=  30%, Ε3=  30%,  
Ε4=  30%, Ε5=  30%, Ε6=  30%,  
Ε7=  30%, Ε8=  30% 
 
Εμ=30,00%  

ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ=ΔΕΚΤΗ 

6 122851 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

Ε1=  5%, Ε2= 5 %, Ε3= 5 %, Ε4= 5 %,  
Ε5=  5%, Ε6= 5%, Ε7=  5%, Ε8= 5% 
 
 
Εμ=5,00%  

ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ=ΔΕΚΤΗ 

 
 
 

Πίνακας (3) 
 

 
 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.5(β) της Διακήρυξης, 
υποχρέωση προσκόμισης πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής δεν είχε κανείς 
υποψήφιος, καθώς όλοι οι υποψήφιοι κατέθεσαν εγγυητική επιστολή συμμετοχής του 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., ηλεκτρονικής έκδοσης. 

Στη συνέχεια, η επιτροπή διαγωνισμού, συνέχισε με τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συμμετοχής των προσφορών, του άρθρου 24.2 της διακήρυξης, κατά σειρά μειοδοσίας, του 
ανωτέρω πίνακα (3).  

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των προσφορών διαπιστώθηκε ότι η 
προσφορά με αριθμό 122851 που αντιστοιχεί στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «3Κ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν εμφάνισε εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
και απορρίπτεται από τη διαδικασία.  

O υπόλοιπες προσφορές συμμετεχόντων κρίθηκαν αποδεκτές καθώς τα δικαιολογητικά 
τους (ΤΕΥΔ, εγγυητικές συμμετοχής, οικονομικές προσφορές) πληρούσαν τους όρους της 
διακήρυξης. Σημειώνεται ότι έγινε ο απαιτούμενος έλεγχος εγκυρότητας των  σχετικών 
ψηφιακών υπογραφών. 
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 
 
Σήμερα στις 21–06–2019 ημέρα Παρασκευή, και αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος 

γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων, καθώς και ο έλεγχος των 
δικαιολογητικών συμμετοχής ,  η Επιτροπή με την αναγραφόμενη στην αρχή του παρόντος 
πρακτικού σύνθεση, συνεχίζει τη συνεδρίαση προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
ανάδειξης μειοδότη (προσωρινού αναδόχου). 

 
 
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη : 
 
 

α) τα παραπάνω αναγραφόμενα στο παρόν πρακτικό και 

 
β) την υπ. αριθ. 39875/ 11-06-2019 ηλεκτρονική βεβαίωση εγκυρότητας για την με αρ. 49334, 
εγγυητικής επιστολής του Πιστωτικού ιδρύματος Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. – καταστήματος 
Αθηνών, σύμφωνα με την οποία, η σχετική εγγυητική επιστολή συμμετοχής (υπέρ της 
ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) έχει εκδοθεί από το Ταμείο 
του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. στο κατάστημα e-eggy. 

 

γ) την υπ. αριθ. 39878/ 11-06-2019 ηλεκτρονική βεβαίωση εγκυρότητας για την με αρ. 49258, 
εγγυητική επιστολή του Πιστωτικού ιδρύματος Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. – καταστήματος Αθηνών,  

και την υπ’ αριθμ. 39879/ 11-06-2019 ηλεκτρονική βεβαίωση εγκυρότητας για την με αρ. 49257 
εγγυητική επιστολή του Πιστωτικού ιδρύματος Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. – καταστήματος Αθηνών  

σύμφωνα με τις οποίες, οι σχετικές εγγυητικές επιστολές συμμετοχής (υπέρ της κοινοπραξίας  
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ – ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.) έχουν εκδοθεί από το Ταμείο του 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. στο κατάστημα e-eggy. 
 

δ) την υπ. αριθ. 39877/ 11-06-2019 ηλεκτρονική βεβαίωση εγκυρότητας για την με αρ. 49668 
εγγυητική επιστολή του Πιστωτικού ιδρύματος Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. – καταστήματος Αθηνών, 
σύμφωνα με την οποία, η σχετική εγγυητική επιστολή συμμετοχής (υπέρ της ΕΡΓΟΣΥΝ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ δ.τ. ΕΡΓΟΣΥΝ Α.Τ.Ε. ) 
έχει εκδοθεί από το Ταμείο του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. στο κατάστημα e-eggy. 

ε) την υπ. αριθ. 39880/ 11-06-2019 ηλεκτρονική βεβαίωση εγκυρότητας για την με αρ. 49395, 
εγγυητική επιστολή του Πιστωτικού ιδρύματος Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. – καταστήματος Αθηνών, 
σύμφωνα με την οποία, η σχετική εγγυητική επιστολή συμμετοχής (υπέρ της ΤΕΚΑ Α.Ε.) έχει 
εκδοθεί από το Ταμείο του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. στο κατάστημα e-eggy. 

στ) την υπ. αριθ. 39881/ 11-06-2019 ηλεκτρονική βεβαίωση εγκυρότητας για την με αρ. 49474, 
εγγυητική επιστολή του Πιστωτικού ιδρύματος Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. – καταστήματος Αθηνών, 
σύμφωνα με την οποία, η σχετική εγγυητική επιστολή συμμετοχής (υπέρ της ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΓΑΛΑΝΙΔΗ Α.Ε.) έχει εκδοθεί από το Ταμείο του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. στο κατάστημα e-eggy. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
ότι η σειρά μειοδοσίας είναι η αναφερόμενη στον ανωτέρω πίνακα (3) και εισηγείται υπέρ της 
ανάθεσης της σύμβασης στον πρώτο μειοδότη του πίνακα (3) «ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ», (προσωρινός ανάδοχος) με μέσο ποσοστό 
έκπτωσης Εμ=47,15%. 

. 
 
 

 Το παρών συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και υπογράφεται ως έπεται.  
 

                                                                                                                     28 – 06 – 2019 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
ΦΩΣΤΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ   

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΑΠΤΗ 
 
ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΝΤΗ- ΜΠΑΤΙΔΟΓΙΑΝΝΗ 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ( εκπρόσωπος ΣΑΤΕ ) 
 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ (εκπρόσωπος ΟΤΑ) 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΛΗΣ (εκπρόσωπος ΤΕΕ) 
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