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Από το πρακτικό της με αριθ. 2ης/2021 Έκτακτης - δια περιφοράς- συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

 

Αρ. αποφάσεως : 20 
 
Θέμα: Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Έργων για την ανάδειξη προσωρινού 
ανάδοχου του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 300 ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ», 
Προϋπολογισμού  210.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%. 
 
 Σήμερα την 03η  του μήνα  Φεβρουαρίου, του έτους  2021  ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη  με ώρα 
έναρξης στις 09:30 και  ώρα λήξης στις 11:30, συνήλθε σε έκτακτη - δια περιφοράς- συνεδρίαση η 

Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ πρωτ.:  2003/02-02-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, 

που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις: 

α)  του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του 
Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» β)  την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-64450-
11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β’-1, : Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας 
στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, το άρθρο 3 της  ΚΥΑ 
Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 4019/20.09.2020) τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε 
εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-
2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 
40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του 
κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] την 18318/13.03.2020 [με 
θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους 
προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»]  του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 
 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της  Ο.Ε., δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) 

μελών συμμετείχαν στη-δια περιφοράς- συνεδρίαση τα έξι (6) μέλη, ήτοι: 

 

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 

2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος)   

4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 

5. Βασίλειος Καρατζαφέρης-(τακτικό μέλος)-  

6. Δήμητρα Δούμουρα -  (τακτικό  μέλος) 

 

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:   

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Απόστολος Θεοφίλης, Μιχάλης Σελέκος και  Άλκηστη Βίτσα- τακτικά μέλη.  
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Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, μετά τη διαπίστωση της απαρτίας [μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε 
σύνολο (9) μελών συμμετείχαν (6) μέλη] και αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για  την αριθμ.: 2003/02-02-2021/ 2ς έκτακτη (δια περιφοράς) συνεδρίαση, 
εγκρίνουν ομόφωνα, πριν την έναρξη της συνεδρίασης, τον κατεπείγον χαρακτήρα των συνολικά τριών (3) 
θεμάτων, όπως αναφέρονται  στην πρόσκληση της συνεδρίασης. 
 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.  κ. Γ. Αργυρόπουλος - μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου- ενημέρωσε τα μέλη  για το 2ο θέμα 
της ημερήσιας διάταξης, κατόπιν  του  με αριθμ. 14/01.02.2020  διαβιβαστικού  εγγράφου της Τεχνικής Υπηρεσίας 
συνοδευόμενο από  το 25.01.2020  πρακτικό 1 της  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, προτείνοντας την 
έγκρισή του, όπως παρακάτω: 

 

 το με αριθμ. 14/01.02.2021 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας: 

Σας διαβιβάζουμε  το από 25-01-2021 1o Πρακτικό της  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 300 ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ» του οποίου ο 

διαγωνισμός διενεργήθηκε μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 94733, 

και παρακαλούμε για: 

- την έγκριση του 1ου Πρακτικού και 

- την ανάδειξη της Εργοληπτικής Επιχείρησης: «ARTE CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με μέση έκπτωση 45,68 % επί των ομάδων εργασιών του 

τιμολογίου, ως προσωρινής αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα. 

 

 το από 25.01.2021 1ο Πρακτικό  της  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού:  
 
Επιτροπή  Διαγωνισμού και Εισήγησης  
για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο 

 

με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΣΤΟ Ο.Τ.300 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ» 

(Α.Ο.Ε. Δήμου Χαϊδαρίου: 227/07-12-2020 
ΑΔΑ: 9ΞΦΓΩΗ2-ΕΞ0) 
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Περί διενέργειας ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου : 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.300 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ», 

Εκτιμώμενης αξίας 169.354,84 €  (πλέον Φ.Π.Α.) 

 

 Στο Περιστέρι την 25/01/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 πμ, συνεδρίασε η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.), 

που ορίσθηκε με την υπ’ αρ. 227/07-12-2020 (ΑΔΑ:9ΞΦΓΩΗ2-ΕΞ0) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Χαϊδαρίου 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Παναγιώτα Καλαντζή - Πρόεδρος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, 

2. Μάρθα Ζουριδάκη – Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ, 

3. Σοφία Χωματά – Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ 

 

Έργο της ανωτέρω Επιτροπής Διαγωνισμού, στην παρούσα συνεδρίαση, ήταν η ηλεκτρονική αποσφράγιση 

των προσφορών και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών που υπεβλήθησαν 
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στον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό (Α/Α) συστήματος 94733, για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.300 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓ. 

ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ». 

 Η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αρ. 225/07-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΔΩΧΩΗ3-Θ27)  Απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ Προκήρυξης: 20PROC007826211 2020-12-11) με την οποία καταρτίσθηκαν οι όροι 

διακήρυξης του έργου και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό παρατήρησε τα εξής: 

 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 ως αύξοντα αριθμό (Α/Α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον 

αριθμό 94733. 

 Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών από τους οικονομικούς φορείς είχε ορισθεί σύμφωνα με την 

ανωτέρω διακήρυξη, η 20/01/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 

των προσφορών η 25/01/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ.  

 Μετά τη λήξη της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ο χειριστής της αναθέτουσας αρχής 

διαπίστωσε ότι στον εν λόγω διαγωνισμό συμμετείχαν εμπρόθεσμα δέκα (10) οικονομικοί φορείς και ανάρτησε στο 

χώρο «Συνημμένα προκηρυγμένου διαγωνισμού» του “portal” του συστήματος, τον «Κατάλογο συμμετεχόντων» 

(Πίνακας: 1), όπως αυτό παράχθηκε ηλεκτρονικά από το σύστημα και φαίνεται παρακάτω: 

 

 

 

Ο χειριστής του διαγωνισμού με τη σειρά του διαβίβασε ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, το φάκελο του 

διαγωνισμού στην Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
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 Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού συνδέθηκε στο σύστημα και με τη συμμετοχή ενός 

μέλους της Επιτροπής Διαγωνισμού, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία του ΕΣΗΔΗΣ, έκαναν είσοδο στο 

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 Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι οι φάκελοι προσφοράς όλων των οικονομικών φορέων περιείχαν τα 

απαιτούμενα για την έγκυρη συμμετοχή τους (ΤΕΥΔ, εγγυητική επιστολή και οικονομική προσφορά), σε μορφή 

αρχείου (.pdf) και έφεραν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάρτησε στο «portal» του συστήματος στο χώρο «Συνημμένα 

προκηρυγμένου διαγωνισμού» τον «Κατάλογο συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας» (Πίνακας: 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 πίνακα: 
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Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των 

επιμέρους ποσοστών των οικονομικών προσφορών όλων των συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας, καθώς και στον 

έλεγχο ομαλότητας αυτών μέσω του συστήματος (συνημμένος Πίνακας: 3). Διαπιστώθηκε ότι όλες οι οικονομικές 

προσφορές ήταν ορθά συμπληρωμένες και ομαλές. 

 Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, αρχίζοντας από τον 1
ο
 μειοδότη  και  ακολουθώντας  τη σειρά μειοδοσίας, 

προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 24.2 της διακήρυξης.  

  Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε την εγκυρότητα των υποβληθεισών εγγυητικών επιστολών. 

Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του ΤΜΕΔΕ εκδόθηκαν όλες οι παρακάτω βεβαιώσεις εγκυρότητας εγυητικών 

επιστολών συμμετοχής: 

 

1. «ARTE CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», αρ. εγγυητικής e-98870/11-01-

2021, με αρ. πρωτ. εγκυρότητας 85042/25-01-2021. 

2. «ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΙΕΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»», αρ. εγγυητικής e-100056/19-01-2021, με αρ. πρωτ. εγκυρότητας 84949/25-01-2021. 

3. «ΑΪΔΙΝΙΑΝ ΟΧΑΝΕΣ», αρ. εγγυητικής e-99980/19-01-2021, με αρ. πρωτ. εγκυρότητας 84955/25-01-2021. 

4. «Κ/ΞΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», αρ. εγγυητικής e-100136/19-01-2021, με αρ. πρωτ. 

εγκυρότητας 84959/25-01-2021 και αρ. εγγυητικής e-100108/19-01-2021, με αρ. πρωτ. εγκυρότητας 84957/25-

01-2021 . 

5. «NAFCONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αρ. εγγυητικής e-

100212/20-01-2021, με αρ. πρωτ. εγκυρότητας 84940/25-01-2021. 

6. «ΚΑΡΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ», αρ. εγγυητικής e-100069/19-01-2021, με αρ. πρωτ. εγκυρότητας 84962/25.01.2021. 

7. «ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αρ. εγγυητικής e-100135/19-01-2021 με αρ. πρωτ. εγκυρότητας 

84965/25-01-2021. 

8. «Ν. ΠΑΠΟΥΤΕΣ – Κ. ΜΕΓΓΟΣ Ο.Ε.», αρ. εγγυητικής e-99644/15-01-2021, με αρ. πρωτ. εγκυρότητας 84969/25-01-

2021. 

9. «Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ – ΒΡ. ΣΤΕΦΑΣ Ο.Ε.», αρ. εγγυητικής e-99116/13-01-2021, με αρ. πρωτ. εγκυρότητας 85047/25-01-

2021. 

10. «ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», αρ. εγγυητικής e-91767/06-11-2020, με αρ. πρωτ. εγκυρότητας 79295/16-11-2020. 

 

 Κατόπιν των ανωτέρω, προσωρινός ανάδοχος ανακηρύσσεται ο 1
ος

 κατά σειρά μειοδοσίας (υπ’ αρ. 10 

κατάλογου συμμετεχόντων), «ARTE CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που 

έχει προσφέρει μέση έκπτωση 45,68 %. 

Το παρόν Πρακτικό, ψηφιακά υπογεγραμμένο, θα διαβιβασθεί ηλεκτρονικά ως «Sourcing – Εσωτερικό 

στοιχείο» μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να 

εγκριθεί. 

                                                                                          

                                                                Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ 

                                                                      ΜΑΡΘΑ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ 

                                                                    ΣΟΦΙΑ ΧΩΜΑΤΑ 

Συνημμένα - Πίνακας: 3 

 

 

Η  Οικονομική Επιτροπή ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη το  υπ΄αριθμ. 14/01.02.2021 έγγραφο 
των Τεχνικών Υπηρεσιών συνοδευόμενο από  το 25.01.2021 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, 
την υπ’ αρ. 225/07-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΔΩΧΩΗ3-Θ27) προγενέστερη απόφασή της , περί κατάρτισης όρων το 
άρθρο  72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε  από το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 και ως σήμερα  ισχύει 
και  
κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων –  απαντήσεων, τα  οποία έχουν ως εξής:  Ο Πρόεδρος κ. 
Αργυρόπουλος και οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι (τακτικά  μέλη)  Εμμανουήλ Πετούσης, Ελένη Μπέλα,  Ιωάννης 
Ηλιάδης, Βασίλειος Καρατζαφέρης και Δήμητρα Δούμουρα, ψήφισαν υπέρ του θέματος.   
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΣΨΟΩΗ3-ΕΜΒ



 

 
 
Συνεπώς [επί συμμετεχόντων (6) μελών, σε σύνολο (6) ψηφισάντων] η Οικονομική Επιτροπή,  
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

-Την έγκριση του  από 25.01.2021 -1ου  Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την επιλογή 

αναδόχου για την κατασκευή του έργου :«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.300 ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ», του 

οποίου ο διαγωνισμός διενεργήθηκε μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ [ με συστημικό αριθμό 

94733] όπως αποτυπώνεται εξ ολοκλήρου στο εισηγητικό μέρος της παρούσας . 

 

-Την ανάδειξη της Εργοληπτικής Επιχείρησης: «ARTE CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με μέση έκπτωση 45,68 % επί των ομάδων εργασιών του τιμολογίου, ως 

προσωρινής αναδόχου του προαναφερόμενου έργου.  που αναφέρεται στο θέμα. 

 
Κατά της απόφασης έγκρισης χωρεί προδικαστική προσφυγή/ προσωρινή δικαστική προστασία, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 3 της Διακήρυξης (ΑΔΑΜ 20PROC007826211) με την οποία διενεργήθηκε ο εν 

λόγω διαγωνισμός.[ σύμφωνα με το άρθρο 105, παρ. 1 του  ν. 4412/ 2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήμερα)] 

. 

 
                                                                                              Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
  Ακριβές Αντίγραφο                                                        (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
  Χαϊδάρι  03-02-2021 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΣΨΟΩΗ3-ΕΜΒ
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