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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

                                                                                        ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
                            ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ –ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ   Κερατσίνι:  11-5-2018 

                                                                      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              Αριθ. πρωτ.: 18053 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

--------------- 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από τα Πρακτικά της 23ης/2018 έκτακτης συνεδρίασης της 8-5-2018 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

                                                        ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 172/2018 
 

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 67494), ΤΗΣ 16ΗΣ 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 (ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)» 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 4.870.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡ. Φ.Π.Α. 24%. 

 

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 8 του μηνός Μαϊου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε 
σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. 

πρωτ: 17349/7-5-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010. 

Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα λόγω παρέλευσης χρονικών ορίων και προθεσμιών.  
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν 

παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:  

                                                                
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος), 2) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλος), 3) Σταυρούλα 
Συράκου (τακτικό μέλος) 4) Κωνσταντίνος Κούβαρης (τακτικό μέλος) και 5)Σταυρούλα Βαρλά (ως 

αναπληρωματικό μέλος στη θέση τακτικού μέλους Κυριακής Ντέρου). 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1) Ελένη Καπουσίζογλου (Αντιπρόεδρος), 2) Αννα Γκρόζου (τακτικό μέλος), 3) Παναγιώτης Καραγιαννίδης 
(τακτικό μέλος) και 4) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος). 

 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης. 

 
Το Σώμα ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε το κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματος. 

 
Στη συνέχεια εισηγούμενος το 2ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στα υπ΄αριθ. 17299 & 17297/7-5-

2018 έγγραφα του τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τα οποίο έχουν ως εξής: 

 
Σας διαβιβάζω συνημμένα την εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, σχετικά με την λήψη απόφασης 

από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση ή μη του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού της 
ανοικτής ηλεκτρονικής δημοπρασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (με συστημικό αριθμό 67494), της 16ης Απριλίου 

2018 (ημέρα Δευτέρα), για την ανάδειξη προσωρινού Αναδόχου του Έργου: «Ανέγερση Κέντρου Υγείας 
Αστικού Τύπου – Υγειονομείου (Κερατσινίου)», προϋπολογισμού: 4.870.000,00 € συμπερ. Φ.Π.Α. 24% και 

παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης. 

Παρακαλούμε για την έγκριση ή μη του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού, της ανοικτής ηλεκτρονικής 
δημοπρασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (με συστημικό αριθμό 67494), της 16ης Απριλίου 2018 (ημέρα Δευτέρα), 

για την ανάδειξη προσωρινού Αναδόχου του Έργου: «Ανέγερση Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου – 
Υγειονομείου (Κερατσινίου)», προϋπολογισμού: 4.870.000,00 € Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με το άρθρο 

98 του Ν.4412/2016.  

Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος δύο (2) Οικονομικοί φορείς από τους οποίους έπειτα από τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών, τον έλεγχο ομαλότητας των οικονομικών προσφορών, της έγκαιρης προσκόμισης των 

πρωτότυπων εγγυητικών επιστολών τους καθώς και τον απαιτούμενο έλεγχο εγκυρότητάς τους, κρίθηκε 
αποδεκτός ο ένας (1) εκ των δύο Οικονομικών Φορέων, σύμφωνα με το υπ’αριθμ. πρωτ. 17235/07-05-
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2018 Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
Την αποδεκτή προσφορά προσέφερε ο Οικονομικός Φορέας: Στάθης Κοκκίνης Τεχνολογία 2020 Α.Ε. δίνοντας 

έκπτωση, με ποσοστό Εσ=31,95 %.  
Σας υποβάλλουμε το Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρακαλούμε για τη λήψη της 

σχετικής απόφασης. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού 
(με συστημικό αριθμό 67494) 

 
Διεξαγωγής ανοικτής διαδικασίας, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) και των άρθρων 4 & 5 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει σήμερα, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 

ομάδες τιμών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016:  

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)»,  
προϋπολογισμού 4.870.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

 
Στο Κερατσίνι, σήμερα 19 Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00  π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Γεωργαράς Νικόλαος – Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός (Π.Ε.) – Πρόεδρος 

2. Ζωγραφίδη Αγγελική – Πολιτικός Μηχανικός (Π.Ε.) – Μέλος 
3. Γκαμίλης Νικόλαος  – Μηχανολόγος Μηχ/κός (Τ.Ε.) – Μέλος 

4. Ανδριανοπούλου Ελένη – Πολιτικός Μηχ/κός (Τ.Ε.) – Μέλος 
5.  Ο εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής υποδεικνυόμενος από την (Π.Ε.Δ.Α.): 

Καλούδης Κων/νος – Αντιδήμαρχος Κορυδαλλού –  Μέλος 
6. Η εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, υποδεικνυόμενη από το (Τ.Ε.Ε.): 

Παρασκευά Δήμητρα – Αρχιτέκτων Μηχανικός (Π.Ε.)  – Αναπληρωματικό Μέλος 

7. Ο εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
υποδεικνυόμενος από το (Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.): 

Σταματελόπουλος Στέφανος – Πολιτικός Μηχανικός (Π.Ε. - Ε.Δ.Ε.) – Μέλος  
              

αποτελώντας την κατά νόμο Επιτροπή Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σύμφωνα με την υπ’ αρ. 

66/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, 
συνήλθαν στη Δ/νση της Τ.Υ. προκειμένου να προβούν στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη για 
το έργο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ 

(ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)», προϋπολογισμού 4.870.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ.10120/12-03-2018 διακήρυξη, για το έργο: 
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)» 

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 του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη, (στο εξής θα αναφέρεται ως σύστημα) και είχε 
λάβει ως αύξοντα αριθμό (Α/Α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 67494. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών από τους οικονομικούς φορείς ήταν σύμφωνα με την 

ανωτέρω Διακήρυξη η Δευτέρα 16/04/2018 και ώρα 10:00 π.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών η Πέμπτη 19/04/2018 και ώρα 10.00 π.μ. 

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ο χειριστής της Αναθέτουσας συνδέθηκε στο 
σύστημα, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 67494 και διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί (εμπρόθεσμα) 

στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται κατωτέρω, δύο (2) προσφορές από τους παρακάτω 

διαγωνιζομένους οικονομικούς φορείς, όπως εμφανίζονται στον ακόλουθο κατάλογο που παράχθηκε από το 
σύστημα:  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής Προσφοράς 

1 ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Κ.ΠΑΤΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. – 
ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 

13/04/2018 17:01:19 

2 ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε. 16/04/2018 09:25:58 

 
Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. 

0C6B563BA69DACA2FE230CCF96E7F116 
Στη συνέχεια, ο χειριστής της αναθέτουσας αρχής γνωστοποίησε τον πίνακα σε όλους τους συμμετέχοντες 

μέσω του μενού «Επικοινωνία» και ανάρτησε το σχετικό εκτυπωτικό του συστήματος «Κατάλογος 
συμμετεχόντων» στο χώρο «Συνημμένα προκηρυγμένου διαγωνισμού» στο ‘‘portal’’ του συστήματος. 

Κατόπιν, ο χειριστής της αναθέτουσας αρχής διαβίβασε ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, τον φάκελο του 

http://www.promitheus.gr/
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διαγωνισμού στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος του Διαγωνισμού συνδέθηκε στο σύστημα και αφού «κατήργησε» τον χειριστή της 

αναθέτουσας αρχής, εισήλθε στο περιβάλλον αποσφράγισης του συστήματος και  αποσφράγισε τα 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής» & την «Οικονομική Προσφορά» των Οικονομικών Φορέων, ώστε να 

είναι δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους (με τη συμμετοχή ενός μέλους της Επιτροπής Διαγωνισμού). 

Ακολούθως η Επιτροπή προχώρησε στην καταγραφή του περιεχομένου των φακέλων δικαιολογητικών των 
συμμετεχόντων. 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων και αφού 
πραγματοποιήθηκε μέσω του συστήματος ο απαραίτητος έλεγχος ομαλότητας των προσφορών, η Επιτροπή 

δια του Προέδρου της ανάρτησε στο «portal» του συστήματος στο χώρο «Συνημμένα προκηρυγμένου 
διαγωνισμού» τον ακόλουθο «κατάλογο συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας», όπως αυτός παράχθηκε από 

το σύστημα, ώστε αυτός να είναι προσβάσιμος τόσο από την Αναθέτουσα Αρχή όσο και από τους 

οικονομικούς φορείς, ενώ παράλληλα ενημέρωσε όλους τους οικονομικούς φορείς που συμμετείχαν, μέσω 
του πεδίου «Επικοινωνία» στέλνοντάς τους σχετικό ενημερωτικό μήνυμα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 
 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 69589 
ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
Κ.ΠΑΤΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. – ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 

37,42 % 

2 69520 
ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 
Α.Ε. 

31,95 % 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τους δύο υποφακέλους με τα δικαιολογητικά συμμετοχής των οικονομικών 

φορέων, προκειμένου να διαπιστώσει εάν περιείχαν τα απαιτούμενα για την πλήρη και έγκυρη συμμετοχή 
τους, (ΤΕΥΔ, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, καθώς και την οικονομική προσφορά του συστήματος αλλά 

και το σχετικό Αναλυτικό Έντυπο Προσφοράς Εξοπλισμού της Υπηρεσίας) και στη συνέχεια προχώρησε στην 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής που είχαν υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα, σύμφωνα με 
το άρθρο 24.2 της Διακήρυξης, των ανωτέρω οικονομικών φορέων, κατά σειρά μειοδοσίας, καθώς και στον 

έλεγχο της έγκαιρης προσκόμισης των έντυπων πρωτότυπων εγγυητικών επιστολών που όφειλαν 
υποχρεωτικά να προσκομίσουν οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από 

την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους.  
Επιπρόσθετα η Επιτροπή Διαγωνισμού, προχώρησε στον έλεγχο της εγκυρότητάς όλων των εγγυητικών 

επιστολών συμμετοχής (ηλεκτρονικών και μη). 

Μετά τον έλεγχο της ορθότητας και της πληρότητας όλων των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι: 
 Ο Οικονομικός φορέας Κ.ΠΑΤΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. – ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε. δεν προσκόμισε, όπως ορίζεται 

στα άρθρα 2.1.δ & 24.3 της οικείας Διακήρυξης, καθώς και στο άρθρο 5 της Προκήρυξης, το σχετικό 

Αναλυτικό Έντυπο Προσφοράς Εξοπλισμού της Υπηρεσίας. 
Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα ανωτέρω άρθρα αναφέρεται ότι:  

 

«Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο pdf, 
το οποίο παράγεται από το υποσύστημα [ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ (άρθρο 95, παρ.2α και Προμήθειας)], αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρμες & 
το αναλυτικό έντυπο Οικονομικής Προσφοράς εξοπλισμού (για τις ομάδες προμήθειας της 

μεικτής σύμβασης), το οποίο θα αναρτήσει η υπηρεσία μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (σε 

μορφή excel). Οι οικονομικοί φορείς θα συμπληρώσουν την αριθμητική αναγραφή όλων των 
επιμέρους τιμών του εξοπλισμού στο αρχείο αυτό, ενώ στη συνέχεια υποχρεούνται στην 

μετατροπή του σε αρχείο pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο το οποίο θα συμπεριλάβουν 
υποχρεωτικά στον σχετικό υποφάκελο τους, επί ποινή απαραδέκτου.» 

 Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του δεύτερου Οικονομικού Φορέα πληρούσαν τους όρους της Διακήρυξης 

του παρόντος Διαγωνισμού. 
Με βάση τα παραπάνω, ο Οικονομικός Φορέας Κ.ΠΑΤΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. – ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε. αποκλείεται 

από την διαδικασία διότι δεν προσκόμισε, ως όφειλε το σχετικό Αναλυτικό Έντυπο Προσφοράς 

Εξοπλισμού της Υπηρεσίας, όπως ορίζεται στα άρθρα 2.1.δ & 24.3 της οικείας Διακήρυξης, καθώς και στο 
άρθρο 5 της Προκήρυξης, 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού κάνει δεκτούς στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, τον 

ένα (1) συμμετέχοντα Οικονομικό φορέα, του οποίου τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η οικονομική 

προσφορά του πληρούν τους όρους της Διακήρυξης του παρόντος Διαγωνισμού ως κατωτέρω: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ (δεκτοί) 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 69520 
ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

2020 Α.Ε. 
31,95% 

 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση της σύνταξης του εν λόγω «Πρακτικού Ι», εισηγείται την 

ανάθεση της σύμβασης στον πρώτο μειοδότη και θα υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή το σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, ως «εσωτερικό έγγραφο», μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του συστήματος, προς 
έγκριση και την εν συνεχεία κοινοποίηση της απόφασης της Ο.Ε. την οποία θα εκδώσει επί του «Πρακτικού 

Ι» σε όλους τους συμμετέχοντες, μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του συστήματος. Κατά της απόφασης 
αυτής χωρεί προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της Διακήρυξης. 

 

Η    ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
1. Γεωργαράς Νικόλαος – Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός (Π.Ε.) – Πρόεδρος 

2. Ζωγραφίδη Αγγελική – Πολιτικός Μηχανικός (Π.Ε.) – Μέλος 
3. Γκαμίλης Νικόλαος  – Μηχανολόγος Μηχ/κός (Τ.Ε.) – Μέλος 

4. Ανδριανοπούλου Ελένη – Πολιτικός Μηχ/κός (Τ.Ε.) – Μέλος 
5. Eκπρόσωπος Π.Ε.Δ.Α.: Καλούδης Κων/νος – Αντιδήμαρχος Κορυδαλλού –  Μέλος 

6. Eκπρόσωπος Τ.Ε.Ε.: Παρασκευά Δήμητρα – Αρχιτέκτων Μηχανικός (Π.Ε.)  – Αναπληρωματικό Μέλος 

7. Eκπρόσωπος Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.: Σταματελόπουλος Στέφανος – Πολιτικός Μηχ/κός (Π.Ε.-Ε.Δ.Ε.) – Μέλος 
 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο-Πρόεδρο κ. Χρήστος Βρεττάκο έλαβε υπόψη:  
 

1. Το προαναφερθέν έγγραφο  

2. Τα άρθρα 4 & 5 του Ν. 4412/16  
3. Τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016 

4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 17235/07-05-2018 Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού 
 

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Δήμαρχος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βρεττάκος Χρήστος,  
έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία. 

  

Κατόπιν τούτου το Σώμα:  
                                                    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 17235/7-5-2018 του Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού, της ανοικτής 

ηλεκτρονικής δημοπρασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (με συστημικό αριθμό 67494), της 16ης Απριλίου 2018 (ημέρα 

Δευτέρα), για την ανάδειξη προσωρινού Αναδόχου του Έργου: «Ανέγερση Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου – 

Υγειονομείου (Κερατσινίου)», προϋπολογισμού: 4.870.000,00 € Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με το άρθρο 98 του 

Ν.4412/2016.  

Την αποδεκτή προσφορά προσέφερε ο Οικονομικός Φορέας: Στάθης Κοκκίνης Τεχνολογία 2020 Α.Ε. 

δίνοντας έκπτωση, με ποσοστό Εσ=31,95 %.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (172)  
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Κερατσίνι 10-5-2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ 

 
 

ΑΔΑ: ΩΓ50ΩΕΣ-3Γ4


		2018-05-11T09:25:10+0300
	Athens




