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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
«Αποκατάσταση Ιστορικού Διατηρητέου Μνημείου Φάρου Κόγχης Σαλαμίνας» 
 
   Έχοντας υπόψη: 
  

  α.  Την απόφαση ΓΕΝ/Γ4 με αριθμό Φ.917.141801/1/325097/Σ.80//25-02-
2019 με την οποία εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή η μελέτη έργου θέματος.  

 
                    β. Την απόφαση ΓΕΝ/Γ4-Ι με αριθμό Φ.917.141801/3/325713/Σ.339// 
28-08-2019 με την οποία εγκρίθηκε από τον κ. Υ/ΓΕΝ η Προκήρυξη ανοικτής 
δημοπρασίας των εργασιών «Αποκατάσταση Ιστορικού Διατηρητέου Μνημείου 
Φάρου Κόγχης Σαλαμίνας», με τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού με το σύστημα 
υποβολής προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 95 
Ν.4412/2016, τους όρους των εγκεκριμένων από την ΕΥΔ Περιφέρειας Αττικής 
τευχών δημοπράτησης και την εξαίρεση της σύμβασης του έργου από την εφαρμογή 
της οδηγίας 2014/24/Ε.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 4 αυτής και τον Κανονισμό (ΕΕ) 
2018/2170 που ενσωματώθηκαν στο Εθνικό Δίκαιο με το άρθρο 5 του Ν.4412/2016 
λόγω αξίας εργασιών προ ΦΠΑ μικρότερης του προβλεπόμενου στις υπόψη 
διατάξεις κατώτατου ορίου, προϋπολογισμού δαπάνης πεντακοσίων σαράντα οκτώ 
χιλιάδων πεντακοσίων πέντε ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (548.505,66 €), 
περιλαμβανομένων ΓΕ και ΟΕ (18%) και απροβλέπτων (15%) άνευ Φ.Π.Α. (24%) 
ποσού (131.641,36 €), σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης. 

 
 γ. Την υπ΄ αριθμ. Φ.917.141801/5/325971/Σ.466//06-11-2019/ΓΕΝ/Γ4-Ι 

Διακήρυξη της Δημοπρασίας των εργασιών του θέματος.  
 
 δ.  Την υπ΄ αριθμ. Φ.900/182/325998/Σ.482//11-11-2019/ΓΕΝ/Γ4-Ι 
απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την επιλογή 
αναδόχου κατασκευής του έργου θέματος. 
 
                   ε. Τον διεξαχθέντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου 
των εργασιών θέματος με α/α συστήματος 86244 (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) ο οποίος 
διενεργήθηκε στις 28-11-2019. 
 
 στ. Το από 23-12-2019 Πρακτικό Αξιολόγησης των προσφορών της  
Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοικτής δημοπρασίας που έγινε ηλεκτρονικά στις 28-
11-2019, με επιμέρους ποσοστά εκπτώσεως (άρθρο 95 παρ. 2(α) του ν.4412/16), 
σύμφωνα με το οποίο αφού έλεγξε τις προσφορές και τα υποβαλλόμενα  
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δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης εισηγείται: 
 Την έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών του 
διαγωνισμού για τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης στoν οικονομικό φορέα 
(προσωρινό μειοδότη) «ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», η οποία υπέβαλε την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με μέση έκπτωση (Εμ) 53,70% και 
γενικό σύνολο του έργου κατά την προσφορά του 253.942,70 € 
συμπεριλαμβανομένων Γ.Ε. και Ο.Ε. (18%) και απροβλέπτων (15%) άνευ Φ.Π.Α. 
(24%).  
 
                 ζ.  Το ακόλουθο νομοθετικό πλαίσιο: 
 

(1) Τις διατάξεις του Ν.4635/2019 (Α΄167) «Επενδύω στην Ελλάδα και 
άλλες διατάξεις» 
 

(2) Τις διατάξεις του Ν.4472/2017 (Α΄ 74) και ιδίως των άρθρων 118 
και 119. 

(3) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
 (4) Τις διατάξεις του Ν.4278/2014 και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση 
περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε Δημόσια έργα». 
 
 (5) Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄, 161) «Διοικητικές 
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 
Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις» 
(άρθρο 1 παρ. 2) περί της «Κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων 
εγγράφων». 
 
   (6)  Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α΄226) «Συγκρότηση 
συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» 
 
 (7) Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄204) «Σύσταση Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων…» 
 
 (8) Των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 105-106, 
της παραγράφου 1α του άρθρου 176 του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116) «Κύρωση της 
Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΚΔΕ). 
                     
                     (9)    Το Π.Δ. 83/19 (ΦΕΚ Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
                         
                       (10) Το Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ Α΄112) «Μητρώα Συντελεστών 
Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών 
Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)» και ιδίως οι μεταβατικές διατάξεις 
άρθρο 65.      
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                     (11)  Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 194 Α’) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από 
τους Διατάκτες». 

 
                     (12)  Το Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ Α΄, 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την 
πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία». 
                     
 (13)   Τις διατάξεις του Π.Δ.73/2006 (ΦΕΚ Α' 76/10-4-2006) 
«Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και Στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων α: Οικονομικού 
Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β: Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, γ: 
Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ.70/2007 (ΦΕΚ 85Α/24-4-2007). 
 
   (14)   Τις διατάξεις του Π.Δ. 378/87 περί αποφαινόμενων οργάνων του 
ΥΕΘΑ, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 298/90. 

 
                        (15)  Τη με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
Β, 3821) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 
Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
 
   (16)  Τη με αρ. 57654/22-5-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄, 1781) 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

 
 (17)  Τη με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄, 
1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
 
 η. Τη Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση των Υφυπουργών 
Εθνικής Άμυνας μετά των παραρτημάτων της «περί μεταβίβασης Οικονομικής 
Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα 
της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που 
εξαρτώνται από αυτές».  
 
 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

       1.   Την έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού, 
για τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση Ιστορικού 
Διατηρητέου Μνημείου Φάρου Κόγχης Σαλαμίνας» στον οικονομικό φορέα «ΖΙΤΑΚΑΤ 
Α.Τ.Ε.Β.Ε.» που αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος με μέση έκπτωση (Εμ) 53,70% 
και γενικό σύνολο έργου κατά την προσφορά του 253.942,70 € 
συμπεριλαμβανομένων Γ.Ε. και Ο.Ε. (18%) και απροβλέπτων (15%) άνευ Φ.Π.Α. 
(24%).  
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       2.    Χειρίστρια θέματος, ΜΠΥ Α΄ (ΔΕ Διοικ-Γραμμ.) Χριστίνα Εφορακοπούλου, 
τηλ. 210 6551492. 
 
 

     Αθήνα,   29 Ιανουαρίου 2020       
                        
                         
                                         
                                                             Υποναύαρχος Γεώργιος Καμπουράκης Π.Ν. 
                                                                                  Υπαρχηγός ΓΕΝ 
 
 
 
                        Ακριβές Αντίγραφο 

 
        ΜΠΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚ. ΟΙΚ. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ Σταυρούλα Λεβεντοπούλου 
                          Τμηματάρχης ΔΓ-Ι/ΓΕΝ   
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