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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                        Περιςτζρι, 24/11/2020 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                                                                       Αρ. Πρωτ. οικ.50463 
ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 
Επιτροπή  Διαγωνιςμοφ και Ειςήγηςησ  
για την ανάδειξη αναδόχου για το ζργο 

 

με τίτλο: «EΡΓΑ ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ 
ΠΡΟΦΤΓΙΚΩΝ ΠΟΛΤΚΑΣΟΙΚΙΩΝ ΕΤΑΓΓΕΛΙΣΡΙΑ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΤ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ» 
(Α.Ο.Ε. Δήμου Περιςτερίου: 401/27-10-2020 
ΑΔΑ: Ψ2Ψ2ΩΞ2-ΙΕΝ) 

 

Σαχ.Δ/νςη : Δθμοςκζνουσ 11 - 13   
Σαχ.Κωδ. : 121 32  
Πληροφορίεσ : Π.Καλαντηι  
Σηλ. : 210.57.01.551  
FAX 
email 

: 210.57.01.552 
:tmee@peristeri.gr 
 

 

 

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο  1  

Περί διενζργειασ ανοικτισ διαδικαςίασ για τθν επιλογι αναδόχου για τθν καταςκευι του ζργου : 

«EΡΓΑ ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΠΡΟΦΤΓΙΚΩΝ ΠΟΛΤΚΑΣΟΙΚΙΩΝ ΕΤΑΓΓΕΛΙΣΡΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 

ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ», 

Εκτιμϊμενθσ αξίασ 886.290,32 €  (πλζον Φ.Π.Α.) 

 

 το Περιςτζρι τθν 16/11/2020 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10:00 πμ, ςυνεδρίαςε θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ (Ε.Δ.), 

που ορίςκθκε με τθν υπ’ αρ. 401/27-10-2020 (ΑΔΑ:Ψ2Ψ2ΩΞ2-ΙΕΝ) Πράξθ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου 

Περιςτερίου 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ 

1. Παναγιϊτα Καλαντηι - Πρόεδροσ, Πολιτικόσ Μθχανικόσ ΠΕ, 

2. Ελπίδα Πθγουνάκθ – Πολιτικόσ Μθχανικόσ ΣΕ, 

3. Γεϊργιοσ τάικοσ – Σοπογράφοσ Μθχανικόσ ΣΕ 

 
Ζργο τθσ ανωτζρω Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςτθν παροφςα ςυνεδρίαςθ, ιταν θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ 

των προςφορϊν και ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των οικονομικϊν προςφορϊν που υπεβλικθςαν 

ςτον Θλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνιςμό με αφξοντα αρικμό (Α/Α) ςυςτιματοσ 91450, για το ζργο «EΡΓΑ 

ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΠΡΟΦΤΓΙΚΩΝ ΠΟΛΤΚΑΣΟΙΚΙΩΝ ΕΤΑΓΓΕΛΙΣΡΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 

ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ». 

 Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ αφοφ ζλαβε υπόψθ τθν υπ’ αρ. 370/08-10-2020 (ΑΔΑ: ΨΘ0ΝΩΞ2-3ΩΣ)  Πράξθ 

Οικονομικισ Επιτροπισ (ΑΔΑΜ Προκιρυξθσ: 209PROC007496202 2020-10-19) με τθν οποία καταρτίςκθκαν οι όροι 

διακιρυξθσ του ζργου και το νομικό πλαίςιο που διζπει τον εν λόγω διαγωνιςμό παρατιρθςε τα εξισ: 

 Ο εν λόγω διαγωνιςμόσ διεξιχκθ θλεκτρονικά μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gr ςφμφωνα 

με τα αναφερόμενα ςτθ Διακιρυξθ, μζςω του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων ΕΘΔΘ (ςτο 

εξισ κα αναφζρεται ωσ ςφςτθμα) και είχε λάβει ωσ αφξοντα αρικμό (Α/Α) θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςυςτιματοσ τον 

αρικμό 91450. 

 Θ θμερομθνία λιξθσ υποβολισ των προςφορϊν από τουσ οικονομικοφσ φορείσ είχε οριςκεί ςφμφωνα με τθν 

ανωτζρω διακιρυξθ, θ 10/11/2020 θμζρα Σριτη και ϊρα 10:00 π.μ. και θ θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ 

των προςφορϊν θ 16/11/2020 θμζρα Δευτερα και ϊρα 10:00 π.μ.  
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 Μετά τθ λιξθ τθσ ανωτζρω καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ ο χειριςτισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

διαπίςτωςε ότι ςτον εν λόγω διαγωνιςμό ςυμμετείχαν εμπρόκεςμα δεκατεςςερεισ (14) οικονομικοί φορείσ και 

ανάρτθςε ςτο χϊρο «υνημμζνα προκηρυγμζνου διαγωνιςμοφ» του “portal” του ςυςτιματοσ, τον «Κατάλογο 

ςυμμετεχόντων» (Πίνακασ: 1), όπωσ αυτό παράχκθκε θλεκτρονικά από το ςφςτθμα και φαίνεται παρακάτω: 

 

 

 

Ο χειριςτισ του διαγωνιςμοφ με τθ ςειρά του διαβίβαςε θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, το φάκελο του 

διαγωνιςμοφ ςτθν Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

 τθ ςυνζχεια θ Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ ςυνδζκθκε ςτο ςφςτθμα και με τθ ςυμμετοχι ενόσ 

μζλουσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, όπωσ προβλζπεται από τθ διαδικαςία του ΕΘΔΘ, ζκαναν είςοδο ςτο 
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περιβάλλον αποςφράγιςθσ του ςυςτιματοσ και αποςφράγιςαν ςε ζνα ςτάδιο τουσ φακζλουσ προςφοράσ των 

ςυμμετεχόντων δθλαδι τον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά υμμετοχήσ» και τον (υπο)φάκελο «Οικονομική 

Προςφορά». 

Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ διαπίςτωςε ότι οι φάκελοι προςφοράσ όλων των οικονομικϊν φορζων περιείχαν τα 

απαιτοφμενα για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι τουσ (ΣΕΤΔ, εγγυθτικι επιςτολι και οικονομικι προςφορά), ςε μορφι 

αρχείου (.pdf) και ζφεραν προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι. 

Θ Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ ανάρτθςε ςτο «portal» του ςυςτιματοσ ςτο χϊρο «υνημμζνα 

προκηρυγμζνου διαγωνιςμοφ» τον «Κατάλογο ςυμμετεχόντων κατά ςειρά μειοδοςίασ» (Πίνακασ: 2), όπωσ αυτόσ 

παράχκθκε θλεκτρονικά από το ςφςτθμα, ϊςτε να είναι προςβάςιμοσ τόςο από τθν Ανακζτουςα Αρχι όςο και από 

τουσ οικονομικοφσ φορείσ, ενϊ ταυτόχρονα ενθμζρωςε τουσ ςυμμετζχοντεσ μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 

«Επικοινωνία» του ςυςτιματοσ ςτζλνοντασ τουσ ενθμερωτικό μινυμα και τον ακόλουκο πίνακα: 
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τθ ςυνζχεια, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προζβθ ςε ζλεγχο τθσ ολόγραφθσ και αρικμθτικισ αναγραφισ των 

επιμζρουσ ποςοςτϊν των οικονομικϊν προςφορϊν όλων των ςυμμετεχόντων κατά ςειρά μειοδοςίασ, κακϊσ και ςτον 

ζλεγχο ομαλότθτασ αυτϊν μζςω του ςυςτιματοσ (ςυνθμμζνοσ Πίνακασ: 3). Διαπιςτϊκθκε ότι όλεσ οι οικονομικζσ 

προςφορζσ ιταν ορκά ςυμπλθρωμζνεσ και ομαλζσ. 

 Κατόπιν, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, αρχίηοντασ από τον 1
ο
 μειοδότθ  και  ακολουκϊντασ  τθ ςειρά μειοδοςίασ, 

προχϊρθςε ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ ςφμφωνα με το άρκρο 24.2 τθσ διακιρυξθσ.  

  Ακολοφκωσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ζλεγξε τθν εγκυρότθτα των υποβλθκειςϊν εγγυθτικϊν επιςτολϊν. 

Μζςω τθσ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ του ΣΜΕΔΕ εκδόκθκαν όλεσ οι παρακάτω βεβαιϊςεισ εγκυρότθτασ εγυθτικϊν 

επιςτολϊν ςυμμετοχισ, πλθν τθσ υπ’ αρικμ. 6 που εκδοκθκε απο τθν ΕΣΕ: 

 

1. «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΟΤΣΑΚΙΔΘ ΟΡΕΣΘ-ΜΕΣΡΟΝ ΑΣΕ», αρ. εγγυθτικισ e-91680/05-11-2020, με αρ. πρωτ. 

εγκυρότθτασ 79287/16-11-2020. 

2. «ΕΤΔΡΟΜΟ ΑΣΕ», αρ. εγγυθτικισ e-91403/03-11-2020, με αρ. πρωτ. εγκυρότθτασ 79277/16-11-2020. 

3. «ΚΣΙΡΙΟΣΕΧΝΙΚΘ ΕΠΕ», αρ. εγγυθτικισ e-92063/10-11-2020, με αρ. πρωτ. εγκυρότθτασ 79280/16-11-2020. 

4. «ΔΟΜΙΚΘ ΑΘΘΝΩΝ ΑΣΕ», αρ. εγγυθτικισ e-91570/05-11-2020, με αρ. πρωτ. εγκυρότθτασ 79275/16-11-2020. 

5. «ΘΛΙΑ ΜΑΗΑΡΑΚΘ», αρ. εγγυθτικισ e-91514/04-11-2020, με αρ. πρωτ. εγκυρότθτασ 79283/16-11-2020. 

6. «ΘΛΕΚΣΩΡ ΑΕ», αρ. εγγυθτικισ 633/750168-4/Α’/06-11-2020 (ΕΣΕ) με αρ. πρωτ. εγκυρότθτασ 49673/19.11.2020. 

7. «ΒΜ ΑΣΙΚΑ ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΙΚΕ», αρ. εγγυθτικισ e-92033/10-11-2020 με αρ. πρωτ. εγκυρότθτασ 79274/16-11-

2020. 

8. «ΣΕΚΑ ΑΕ», αρ. εγγυθτικισ e-91907/09-11-2020, με αρ. πρωτ. εγκυρότθτασ 79293/16-11-2020. 

9. «Χ. ΑΡΓΤΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΙΟ ΙΚΕ», αρ. εγγυθτικισ e-91889/09-11-2020, με αρ. πρωτ. εγκυρότθτασ 79271/16-11-2020. 

10. «VASARTIS SA», αρ. εγγυθτικισ e-91941/09-11-2020, με αρ. πρωτ. εγκυρότθτασ 79270/16-11-2020. 

11. «ΧΑΡΙΣΟ Θ. ΜΙΧΑΘΛ», αρ. εγγυθτικισ e-91767/06-11-2020, με αρ. πρωτ. εγκυρότθτασ 79295/16-11-2020. 

12. «ΙΜΙΑ ΣΕΧΝΙΚΘ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», αρ. εγγυθτικισ e-91523/04-11-2020, με αρ. πρωτ. εγκυρότθτασ 

79279/16-11-2020. 

13. «ΠΕΣΡΟ Ν. ΣΑΘΑ», αρ. εγγυθτικισ e-91989/09-11-2020, με αρ. πρωτ. εγκυρότθτασ 79291/16-11-2020. 

14. «ΟΙΚΟΚΑΣΑΚΕΤΘ & ΙΑ ΟΕΕ», αρ. εγγυθτικισ e-91949/09-11-2020, με αρ. πρωτ. εγκυρότθτασ 79290/16-11-2020. 

 
 Κατόπιν των ανωτζρω, προςωρινόσ αναδοχοσ ανακθρφςςεται ο 1

οσ
 κατά ςειρά μειοδοςίασ (υπ’ αρ. 10 

κατάλογου ςυμμετεχόντων), «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΟΤΣΑΚΙΔΗ ΟΡΕΣΗ –ΜΕΣΡΟΝ ΑΣΕ», που ζχει προςφζρει μζςθ 

ζκπτωςθ 52,50 %. 

Σο παρόν Πρακτικό, ψθφιακά υπογεγραμμζνο, κα διαβιβαςκεί θλεκτρονικά ωσ «Sourcing – Εςωτερικό 

ςτοιχείο» μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ςυςτιματοσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, προκειμζνου να 

εγκρικεί. 

                                                                                          

                                                                Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

   

 

                                                            ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΚΑΛΑΝΣΗΘ 

 

 

                                                                      ΕΛΠΙΔΑ ΠΘΓΟΤΝΑΚΘ 

   

 

                                                                    ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΑΙΚΟ 

 

υνθμμζνα - Πίνακασ: 3 
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Αιτία: Ακριβές Ψηφιακό Αντίγραφο


