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                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                              
ΔΗΜΟΣ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                                      ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Νο 52 
Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΑΧ.  Δ/ΝΣΗ: Πλατεία Δημοκρατίας 1                                 ΑΡ.ΠΡΑΞΗΣ: 486 
Ταχ. Κώδικας:121 34 Περιστέρι   
Τηλ. 2105701186-190       
Email: de@peristeri.gr      
 
 

ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

Λήψη απόφασης για έγκριση του πρακτικού 1 του έργου: «Έργα προσβασιμότητας στο 
συγκρότημα προσφυγικών πολυκατοικιών Ευαγγελιστρίας του Δήμου Περιστερίου».  
 
 
Στο Περιστέρι, συνήλθε σήμερα 9/12/2020 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.52300/4-12-2020 πρόσκλησης του Προέδρου  
και αφού διαπιστώθηκε απαρτία, παρόντων του   Προέδρου κ. Λύκου Παναγιώτη,  
και των εξής τακτικών μελών: Τσιώτα-Μάρκου Μ., Ποθητός Κων., Μπέτσης Β.,  Κακλαμάνος 
Μιχ., Μαργανέλης Χρ.,     
Aπουσίαζαν τα τακτικά μέλη: Καλλιάφας Αν., Αναγνωστόπουλος Θ., Πλέστης Αλ.,  
οι οποίοι δεν συνδέθηκαν στο σύστημα τηλεδιάσκεψης αν και κλήθηκαν  νόμιμα,  
εκ των οποίων οι κ.κ. Καλλιάφας Αν. και Αναγνωστόπουλος Θ.,  αναπληρώθηκαν  
από τα αναπληρωματικά μέλη κ. Γαλάνη-Τζάτζου Ευγ. και κ. Πήττα Ευγ.,  αντίστοιχα.  
Ο πρόεδρος εισήλθε  στην εξέταση, του με αριθμό   9    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: 
 

 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  1  

Περί διενέργειας ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου : 

«EΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ», 

Εκτιμώμενης αξίας 886.290,32 €  (πλέον Φ.Π.Α.) 

 

 Στο Περιστέρι την 16/11/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ, συνεδρίασε η Επιτροπή 
Διαγωνισμού (Ε.Δ.), που ορίσθηκε με την υπ’ αρ. 401/27-10-2020 (ΑΔΑ:Ψ2Ψ2ΩΞ2-ΙΕΝ) Πράξη 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Περιστερίου 

ΑΔΑ: 6ΡΞ7ΩΞ2-3ΥΠ
Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2020.12.15 08:37:10
EET
Reason:
Location: Athens



 2
 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Παναγιώτα Καλαντζή - Πρόεδρος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, 

2. Ελπίδα Πηγουνάκη – Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, 

3. Γεώργιος Στάικος – Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ 

 
 

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 στον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό (Α/Α) 
συστήματος 91450, για το έργο «EΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ». 
 Η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αρ. 370/08-10-2020 (ΑΔΑ: 
ΨΗ0ΝΩΞ2-3ΩΤ)  Πράξη Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ Προκήρυξης: 209PROC007496202 
2020-10-19) 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 91450. 
 Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών από τους οικονομικούς φορείς είχε ορισθεί 
σύμφωνα με την ανωτέρω διακήρυξη, η 10/11/2020 ημέρα Τριτη και ώρα 10:00 π.μ. και η 
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 16/11/2020 ημέρα Δευτερα 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 δεκατεσσερεις 
(14) 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: 
 

ΑΔΑ: 6ΡΞ7ΩΞ2-3ΥΠ



 3

 

 

Ο χειριστής του διαγωνισμού με τη σειρά του διαβίβασε ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, το 
φάκελο του διαγωνισμού στην Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 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. 
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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: 

 
 

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. 
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 Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, αρχίζοντας από τον 1ο 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, πλην της υπ’ αριθμ. 6 που εκδοθηκε απο την ΕΤΕ: 
 
1. «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ-ΜΕΤΡΟΝ ΑΤΕ», αρ. εγγυητικής e-91680/05-

11-2020, με αρ. πρωτ. εγκυρότητας 79287/16-11-2020. 
2. «ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ», αρ. εγγυητικής e-91403/03-11-2020, με αρ. πρωτ. εγκυρότητας 

79277/16-11-2020. 
3. «ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ», αρ. εγγυητικής e-92063/10-11-2020, με αρ. πρωτ. εγκυρότητας 

79280/16-11-2020. 
4. «ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΕ», αρ. εγγυητικής e-91570/05-11-2020, με αρ. πρωτ. εγκυρότητας 

79275/16-11-2020. 
5. «ΗΛΙΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ», αρ. εγγυητικής e-91514/04-11-2020, με αρ. πρωτ. εγκυρότητας 

79283/16-11-2020. 
6. «ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ», αρ. εγγυητικής 633/750168-4/Α’/06-11-2020 (ΕΤΕ) με αρ. πρωτ. 

εγκυρότητας 49673/19.11.2020. 
7. «ΒΜ ΑΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΙΚΕ», αρ. εγγυητικής e-92033/10-11-2020 με αρ. πρωτ. 

εγκυρότητας 79274/16-11-2020. 
8. «ΤΕΚΑ ΑΕ», αρ. εγγυητικής e-91907/09-11-2020, με αρ. πρωτ. εγκυρότητας 79293/16-11-

2020. 
9. «Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΙΚΕ», αρ. εγγυητικής e-91889/09-11-2020, με αρ. πρωτ. 

εγκυρότητας 79271/16-11-2020. 
10. «VASARTIS SA», αρ. εγγυητικής e-91941/09-11-2020, με αρ. πρωτ. εγκυρότητας 79270/16-

11-2020. 
11. «ΧΑΡΙΤΟΣ Η. ΜΙΧΑΗΛ», αρ. εγγυητικής e-91767/06-11-2020, με αρ. πρωτ. εγκυρότητας 

79295/16-11-2020. 
12. «ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αρ. εγγυητικής e-91523/04-11-2020, με αρ. 

πρωτ. εγκυρότητας 79279/16-11-2020. 
13. «ΠΕΤΡΟΣ Ν. ΣΤΑΘΑΣ», αρ. εγγυητικής e-91989/09-11-2020, με αρ. πρωτ. εγκυρότητας 

79291/16-11-2020. 
14. «ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ ΟΕΕ», αρ. εγγυητικής e-91949/09-11-2020, με αρ. πρωτ. 

εγκυρότητας 79290/16-11-2020. 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω, προσωρινός αναδοχος ανακηρύσσεται ο 1ος κατά σειρά μειοδοσίας (υπ’ 
αρ. 10 κατάλογου συμμετεχόντων), «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ –ΜΕΤΡΟΝ 
ΑΤΕ», που έχει προσφέρει μέση έκπτωση 52,50 %. 

Το παρόν Πρακτικό, ψηφιακά υπογεγραμμένο, θα διαβιβασθεί ηλεκτρονικά ως «Sourcing – 
Εσωτερικό στοιχείο» μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος στην Αναθέτουσα 
Αρχή, προκειμένου να εγκριθεί. 
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 Σας υποβάλλουμε το Πρακτικό 1, με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Έργα 

προσβασιμότητας στο συγκρότημα προσφυγικών πολυκατοικιών 

Ευαγγελίστριας του Δήμου Περιστερίου» αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την 

«Κοινοπραξία ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ -ΜΕΤΡΟΝ Α.Τ.Ε.»,  που έχει προσφέρει μέση 

έκπτωση 52,50%  και 

 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α  

 

 την  έγκριση του πρακτικού 1.  

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

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  τα  ε ξ ή ς: 

 
 

Ομόφωνα εγκρίνει  το πρακτικό 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο: 
«Έργα προσβασιμότητας στο συγκρότημα προσφυγικών πολυκατοικιών Ευαγγελιστρίας του 
Δήμου Περιστερίου» και ως εκ τούτου: 
 

 ανακηρύσσει   προσωρινό  ανάδοχο, για την κατασκευή του έργου, την 1η κατά σειρά 
μειοδοσίας (υπ’ αρ. 10 κατάλογου συμμετεχόντων),  «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ- ΜΕΤΡΟΝ ΑΤΕ», που έχει προσφέρει μέση έκπτωση 
52,50 %  

 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

Παναγιώτης Λύκος  
Αντιδήμαρχος 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS
TRIANTAFYLLOU
Ημερομηνία: 2020.12.15 08:11:59 EET
Αιτία: Ακριβές Ψηφιακό Αντίγραφο
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