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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

Α) Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος και 
Β) Έγκριση Πρακτικού 1 για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ “ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΑ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ». 

 
 
 

Στο Περιστέρι, συνήλθε σήμερα 17/3/2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ & ώρα 12:00 μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή 
με τηλεδιάσκεψη μέσω «Cisco Webex”, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ 
(ΦΕΚ Α΄55/11-3-2020), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 11157/12-3-2021 πρόσκλησης του 
Προέδρου και αφού διαπιστώθηκε απαρτία,  
παρόντων του Προέδρου κ. Λύκου Παναγιώτη,  
και των εξής τακτικών μελών: Τσιώτα-Μάρκου Μαρίας, Ποθητού Κων/νου, Μπέτση Βασιλείου  και 
Μαργανέλη Χρήστου 
απόντων δε των εξής τακτικών μελών: Καλλιάφα Αναστασίου, Αναγνωστόπουλου Θωμά, Πλέστη 
Αλέξανδρου και Κακλαμάνου Μιχαήλ,  
που δεν συνδέθηκαν στο σύστημα τηλεδιάσκεψης αν και κλήθηκαν νόμιμα   
εκ των οποίων οι κ.κ. Καλλιάφας Αν., Αναγνωστόπουλος Θ. & Πλέστης Αλ. αναπληρώθηκαν από τα 
αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Γαλάνη – Τζάτζου Ευγενία, Αμαξοπούλου Ζωή και Πήττα Ευγενία αντίστοιχα. 

Ο Πρόεδρος εισήλθε στην εξέταση, του με αριθμό  1EHΔ  θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. 
 
 
 Η  Οικονομική  Επιτροπή  άκουσε  τον  κ.  Πρόεδρο  που εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε υπ’ όψη της Επιτροπής 
το Πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού και το σχετικό εισηγητικό έγγραφο του                              
Α/ρχου κ. Λύκου Παν.,  που έχουν  ως εξής: 
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  I 
 

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» 
για την επιλογή προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΑ» ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» 

Α.Μ. 33/2020, Εκτιμώμενης αξίας 685.483,87 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

Στο Περιστέρι σήμερα την 26η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη & ώρα 10:00π.μ συνήλθε, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 της Διακήρυξης με ΑΔΑΜ 20PROC007896846 2021-12-21, σε συνεδρίαση στο Δημοτικό 
Κατάστημα Περιστερίου, η Επιτροπή Διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, η οποία  
συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμόν 527/23-12-2021 (ΑΔΑ: 64ΝΞΩΞ2-ΜΣΩ) Aπόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Περιστερίου, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση 
των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή 
προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 685.483,87 
ΕΥΡΩ (πλέον ΦΠΑ). 

Στην συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι: 

1. ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗ, του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Υπάλληλος του Δήμου 
Πετρούπολης (Πρόεδρος). 

2. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, του κλάδου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, Υπάλληλος του 
Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού  (Τακτικό μέλος). 

3. ΜΑΡΙΑ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗ, του κλάδου Λοιποί Π.Ε., Υπάλληλος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
(Τακτικό μέλος). 

 
Ο εν λόγω διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gr σύμφωνα  
με τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
ΕΣΗΔΗΣ (στο εξής θα αναφέρεται ως σύστημα) και είχε λάβει αύξοντα αριθμό (Α/Α) ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 94794. 
Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών από τους οικονομικούς φορείς είχε ορισθεί σύμφωνα με την 
ανωτέρω διακήρυξη, η 22-01-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών η 26-01-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.. 
Μετά τη λήξη της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ο χειριστής της αναθέτουσας αρχής 
διαπίστωσε ότι στον εν λόγω διαγωνισμό συμμετείχαν εμπρόθεσμα είκοσι (20) οικονομικοί φορείς και 
ανάρτησε στο χώρο «Συνημμένα προκηρυγμένου διαγωνισμού» του “portal” του συστήματος, τον «Κατάλογο 
συμμετεχόντων» (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), όπως αυτός παράχθηκε ηλεκτρονικά από το σύστημα και φαίνεται 
παρακάτω: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 
 
 

Ο χειριστής του διαγωνισμού διαβίβασε ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, τον φάκελο του διαγωνισμού στην 
Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη της: 
 Τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως ίσχυαν κατά την ημερομηνία ανάρτησης της περίληψης 

διακήρυξης στο πρόγραμμα «Διαύγεια». 
 Την υπ΄ αριθ. 172/29-05-2020 (ΑΔΑ: ΨΠΘΥΩΞ2-ΙΔΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Περιστερίου, έγκρισης κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου. 
 Τη Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας, όπως δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 

20PROC007896846 2021-12-21, 
συνδέθηκε στο σύστημα και συγκεκριμένα η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού με τη συμμετοχή ενός 
μέλους της Επιτροπής Διαγωνισμού, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία του ΕΣΗΔΗΣ, έκαναν είσοδο  στο 
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περιβάλλον αποσφράγισης του συστήματος και αποσφράγισαν σε ένα στάδιο τους φακέλους προσφοράς των 
συμμετεχόντων δηλαδή τον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και τον (υπο)φάκελο «Οικονομική 
Προσφορά». 

 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάρτησε στο «portal» του συστήματος στο χώρο «Συνημμένα 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού» τον «Κατάλογο συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας» (ΠΙΝΑΚΑΣ 2), όπως 
αυτός παράχθηκε ηλεκτρονικά από το σύστημα, ώστε να είναι προσβάσιμος τόσο από την Αναθέτουσα Αρχή 
όσο και από τους οικονομικούς φορείς, ενώ ταυτόχρονα ενημέρωσε τους συμμετέχοντες μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος, στέλνοντας τους ενημερωτικό μήνυμα και τον ακόλουθο 
ΠΙΝΑΚΑ 2: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
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Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη κατά σειρά μειοδοσίας, στον έλεγχο 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. 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. Διαπιστώθηκε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές ήταν ορθά συμπληρωμένες και ομαλές. 

Περαιτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4.1στ της διακήρυξης, αρχίζοντας από τον 1 ο 

μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής 
του άρθρου 24.2 της διακήρυξης, και συγκεκριμένα έλεγξε: 

α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
β) την Εγγύηση Συμμετοχής του άρθρου 15 της διακήρυξης 

 
Για τον έλεγχο των εγγυητικών συμμετοχής, η Επιτροπή Διαγωνισμού επικοινώνησε με τους εκδότες που 
αναγράφονταν στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές σύμφωνα με το άρθρο 4.1ζ της διακήρυξης. Επειδή 
όλες οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής που υπεβλήθησαν στον διαγωνισμό είχαν εκδοθεί από το Ταμείο 
Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), ο έλεγχος έγινε μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας 
του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. (https://validate.tmede.gr/#/). Η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλες οι 
υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές ήταν έγκυρες και συνέταξε τον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ 3. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
 

 
Α/Α Α/Α 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ 
ΤΜΕΔΕ 

1 180772 ΕΥΔΡΟΜΟΣ ATE 85193/26-01-2021 

2 180270 INTERCON ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΚΕ 85165/26-01-2021 

3 180642 TKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δτ TKS 
ΑΤΕ) 85180/26-01-2021 

4 180773 PdL AE 85194/26-01-2021 

5 180774 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 85196/26-01-2021 

6 177829 ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΠΕ 

85153/26-01-2021 

7 180786 ARTE CONSTRACTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

85199/26-01-2021 

8 179566 ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ 85157/26-01-2021 

9 179907 ΠΕΤΚΑ ΑΕ 85159/26-01-2021 

10 180765 Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΙΚΕ 85191/26-01-2021 

11 180780 ΤΕΜΑΚΟ ΑΕ 85197/26-01-2021 

12 179635 ΒΡΥΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 85158/26-01-2021 

13 180468 VASARTIS SA 85167/26-01-2021 

 
14 

 
180633 K/Ξ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
85172/26-01-2021 
85175/26-01-2021 
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15 180717 ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 85184/26-01-2021 

16 180129 ΣΥΜΕΩΝ ΚΟΥΡΣΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 85161/26-01-2021 

17 179290 ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚ. ΣΤΑΘΑΣ 85156/26-01-2021 

18 180190 ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΥΡΑΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ 85163/26-01-2021 

19 179031 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΑΣΙΑΙ ¨ΕΡΓΟΝ¨ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

85155/26-01-2021 

 
20 

 
180751 

 
ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ ΟΕ 

ΔΕΝ ΥΠΕΒΛΗΘΗ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 
 

Σύμφωνα με την παρ. 3.5.β της Διακήρυξης, “εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από  την  ηλεκτρονική 
υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 
σφραγισμένο φάκελο,   η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.”. Δεδομένου 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, δεν υποβλήθηκαν στο πρωτόκολλο του Δήμου σχετικοί φάκελοι. 

 
Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε τα ακόλουθα: 
1. Ο Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία K/Ξ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
με Α/Α κατάθεσης 180633, δεν γίνεται δεκτός στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού διότι: 

 Στο άρθρο 3, παρ.3.1, τελευταίο εδάφιο της διακήρυξης σε περίπτωση ένωσης τάσσεται, επί ποινή 
αποκλεισμού, η απαίτηση να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους 
της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης και της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο 
εκπρόσωπος / συντονιστής αυτής. Εν προκειμένω όπως προκύπτει από τα ΤΕΥΔ των μελών της 
ένωσης σε απάντηση των πιο πάνω πεδίων στο Κεφάλαιο Α του Μέρους ΙΙ αυτών, δεν αναφέρονται 
τα ποσοστά κατανομής της αμοιβής των μελών της ένωσης μεταξύ τους, ούτε και ο εκπρόσωπος / 
συντονιστής αυτής. Ως εκ τούτου η προσφορά δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
αναθέτουσας αρχής και καθίσταται απορριπτέα. 

2. Ο Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ ΟΕ, με Α/Α κατάθεσης 180751, δεν γίνεται 
δεκτός στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού διότι: 

 Στο άρθρο 24, παρ. 24.2 της διακήρυξης τάσσεται, επί ποινή αποκλεισμού, η απαίτηση να περιέχει ο 
φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
και β) την Εγγύηση Συμμετοχής. Εν προκειμένω από τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών 
προέκυψε ότι ο συμμετέχων δεν προσκόμισε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), 
ούτε την Εγγύηση Συμμετοχής. 

 Στο άρθρο 3, παρ. 3.4.ε της διακήρυξης τάσσεται η απαίτηση να υπογράφεται ψηφιακά από τους 
προσφέροντες με εγκεκριμένη υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή η οικονομική προσφορά. 
Εν προκειμένω η οικονομική προσφορά που υπέβαλε ο συμμετέχων δεν έφερε ψηφιακή υπογραφή. 
Βάση των ανωτέρω η προσφορά δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της αναθέτουσας 
αρχής και καθίσταται απορριπτέα. 

 
3. Οι προσφορές που κρίθηκαν παραδεκτές, κατά σειρά μειοδοσίας, φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω 
ΠΙΝΑΚΑ 4: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
 

 
 

Α/Α 

 
 

Α/Α 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 

 
 
ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(χωρίς Φ.Π.Α.) 
(€) 

1 180772 ΕΥΔΡΟΜΟΣ ATE 51,62% 337.348,11 

2 180270 INTERCON ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΚΕ 51,05% 341.134,42 

3 180642 TKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δτ TKS ΑΤΕ) 50,90% 342.169,58 

4 180773 PdL AE 50,05% 347.879,25 

5 180774 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΛΙΟΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΕΕ 

50,00% 348.241,94 

6 177829 ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ 

49,29 % 353.026,02 

 
7 

 
180786 

ARTE CONSTRACTIONS 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

48,07% 361.242,36 

8 179566 ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ 47,00% 368.476,46 

9 179907 ΠΕΤΚΑ ΑΕ 45,27% 380.161,76 

10 180765 Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΙΚΕ 43,20% 394.101,41 

11 180780 ΤΕΜΑΚΟ ΑΕ 41,75% 403.870,90 

12 179635 ΒΡΥΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 

41,43% 406.047,00 

13 180468 VASARTIS SA 40,65% 411.290,10 

15 180717 ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΤΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

36,05% 442.306,99 

16 180129 ΣΥΜΕΩΝ ΚΟΥΡΣΟΥΝΗΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΕΕ 

36,00% 442.669,67 

17 179290 ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚ. ΣΤΑΘΑΣ 35,05% 449.051,83 

18 180190 ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΥΡΑΝΗ ΤΟΥ 
ΘΕΟΦΑΝΗ 

30,67% 478.627,04 

 
19 

 
179031 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ 
ΕΡΑΣΙΑΙ ¨ΕΡΓΟΝ¨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

25,00% 516.862,91 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού, 
 

εισηγείται 
 

την  ανακήρυξη  ως  προσωρινού  ανάδοχου  της  σύμβασης   του  έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» 
τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΕΥΔΡΟΜΟΣ ATE, με Α/Α κατάθεσης 180772, ο οποίος πρόσφερε 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ως εξής: 
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9
και υποβάλει 

 
στην αναθέτουσα αρχή το παρόν Πρακτικό I, ψηφιακά υπογεγραμμένο, ως «εσωτερικό στοιχείο» 
μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», προς έγκριση. 

 
 
  

 Παρακαλούμε όπως στην προσεχή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προβείτε: 
 (Α) στη λήψη απόφασης για το κατεπείγον του θέματος, λόγω του ότι έχουν προκύψει 
καθυστερήσεις λόγω των έκτακτων συνθηκών του COVID-19 και το εν λόγω έργο είναι 
χρηματοδοτούμενο και έχει ενταχθεί με κωδικό ΟΠΣ 5067347 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Αττική 2014-2020».  
  
(Β) στην έγκριση του Πρακτικού 1, με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ “ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΑ” ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την 
επωνυμία «ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ», που έχει προσφέρει μέση έκπτωση με ποσοστό 51,62%. 
 

 Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως: 
 (Α) τη λήψη απόφασης για το κατεπείγον του θέματος και  

(Β) εγκρίνετε το Πρακτικό 1 της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ “ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΑ” ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ». 

 
Αφού έλαβε υπ’ όψη  τις ισχύουσες διατάξεις και αφού συζητήθηκε  το θέμα,  
ο κ. Μαργανέλης ψήφισε αποχή ως προς το θέμα 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  τα  ε ξ ή ς: 

 
Ομόφωνα  

 Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην 
εισήγηση 

 Εγκρίνει το πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΑ» 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» και ως εκ τούτου:  

  Ανακηρύσσει  ως  προσωρινό  ανάδοχο  της  σύμβασης   του  έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΑ» ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΕΥΔΡΟΜΟΣ ATE, με Α/Α 
κατάθεσης 180772, ο οποίος πρόσφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής, συνολικού ποσού 337.348,11 € πλέον ΦΠΑ, συνολική έκπτωση 51,62%  

 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

Παναγιώτης Λύκος  
Αντιδήμαρχος 
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