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ΕΡΓΟ: «63ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» 

 
Προϋπολογισμός του έργου: 805.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
 

Αθήνα, 04.09.2018 
                                                   

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο    Ι 
 

 
Στην Αθήνα 12 Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας 
«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» επί της οδού Φαβιέρου 28, Αθήνα η Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία 
συγκροτήθηκε σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης ΜΗΜΕΔ στις 13.06.2018 ταυτότητα 
κλήρωσης:mimed-ecb-a-2-id-aa-952-eba-2018-06-13-10:00:00.000000 ως εξής: 
 

1. Χρήστος Παπαχριστόπουλος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (έτος κτήσης πτυχίου:1981,έτος 
απόκτησης αδείας:1981,βαθμίδα Γ’), Πρόεδρος 

2. Παναγιώτης Πολύμερος, ΠΕ  Πολιτικών Μηχανικών (έτος κτήσης πτυχίου:1997, έτος απόκτησης 
αδείας: 1998, βαθμίδα Γ’), Μέλος  

3. Λαμπρινή Δουδούμη, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (έτος κτήσης πτυχίου:2005, έτος απόκτησης 
αδείας: 2006, βαθμίδα Β’), Μέλος 
Γραμματέας της Επιτροπής: Νταλαπέρα Μαρία 

   
προκειμένου να προχωρήσει στη διεξαγωγή της αποσφράγισης των ηλεκτρονικών προσφορών που 
υπεβλήθησαν για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) του έργου « 63ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ 

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»  σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016. 
 
    
Ιστορικό 
 

Η επιλογή του αναδόχου προβλέπεται με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.2.(β) του ν.4412/2016  για το σύστημα «με ελεύθερη 
συμπλήρωση του ανοιχτού τιμολογίου». 

 
Με την υπ’ αριθ. 160/01.03.2018 (θέμα 2ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας 
«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», εγκρίθηκαν τα οικονομικά & συμβατικά τεύχη οι όροι της διακήρυξης 
του έργου, η σύνταξη του τελικού κειμένου αυτής, και η δημοπράτηση του « 63ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΑΘΗΝΑΣ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»  Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης 
του έργου ανέρχεται σε 805.000,00  Ευρώ και αναλύεται σε: 

• Δαπάνη Εργασιών με κατ’ αποκοπή τίμημα με Γ.Ε. +Ο.Ε.: 561.099,20 Ευρώ 
• Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

84.164,88 Ευρώ. 
• Αναθεώρηση 3.929,47 Ευρώ.  

• ΦΠΑ (24%): 155.806,45 € 

 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους 
στα πλαίσια του προγράμματος « Άξονας Προτεραιότητας Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών 
Εκπαίδευσης »του Ε.Π. «Αττική 2014-2020» μέσω ΠΔΕ με ΣΑ (2017ΕΠ08510108)και κωδικό πράξης 
(ΟΠΣ5008956). 
Οι προσφορές  υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίστηκε στο 
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άρθρο 18 της διακήρυξης, ήτοι την 06/07/2018 και ώρα 10:00, σε ηλεκτρονικό φάκελο του 
υποσυστήματος (συστημικός αριθμός διαγωνισμού Α/Α: 74006). 
 
Σύμφωνα με την παρ. 3.5β του άρθρου 3 της διακήρυξης οι οικονομικοί φορείς που υπέβαλαν 
προσφορά οφείλουν να προσκομίσουν στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο 
φάκελο, την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή.  Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για 
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη 
ψηφιακή υπογραφή. 
 
Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποίησε στους προσφέροντες τον κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός 
παράχθηκε από το Υποσύστημα. 
 
Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος συνολικά δέκα (10) οικονομικοί φορείς, όπως φαίνεται και από τον 
παρακάτω πίνακα συμμετεχόντων: 
 

A/A Οικονομικός Φορέας  Αριθ. εγγυητικής συμμετοχής 

1 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  με δ.τ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ 

e-20520/ΤΜΕΔΕ 

2 
ΧΙΛΩΝ ΑΝΩΝ.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠ/ΚΗ ΒΙΟΜ/ΚΗ ΤΟΥΡ/ΚΗ&ΛΑΤ/ΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
e-19351/ΤΜΕΔΕ 

3 ΠΑΤΙΚΑΣ Ν.ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ.Ο.Ε  e-19809/ΤΜΕΔΕ 

4 ΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. e-20413/ΤΜΕΔΕ 

5 LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A 
850ILG1852241 

/ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

6 ΒΡΥΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 1741490/ΤΜΕΔΕ 

7 Ν.& Α ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 1741245/ΤΜΕΔΕ 

8 Π. ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΤΟΕΕΕΕ ΔΤ ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ - 

9 
ARTE CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
- 

10 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗ 

ΒΡΥΖΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 

- 
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Αποσφράγιση 
  
Κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίστηκε στη διακήρυξη του έργου, ήτοι την 12.07.2018 ημέρα                   
Πέμπτη και ώρα 10:00:00, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του 
υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά». Ακολούθησε 
η ανάρτηση του παρακάτω πίνακα μειοδοσίας στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου 
Διαγωνισμού», προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.  
 

 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24 της 
Διακήρυξης, κατά τη σειρά της μειοδοσίας, των οικονομικών φορέων, αρχίζοντας από τον πρώτο 
μειοδότη και διαπίστωσε ότι όλοι πληρούν τα οριζόμενα στο άρθρο 24 της διακήρυξης, εκτός από:  

• Τον οικονομικό φορέα «Π. ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΤΟΕΕΕΕ ΔΤ ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ.» λόγω μη υποβολής 

(ηλεκτρονικής και έντυπης) εγγυητικής επιστολής και λόγω εσφαλμένης υποβολής της 
οικονομικής προσφοράς, ήτοι υπέβαλλε έντυπο οικονομικής προσφοράς του άρθρου 95§2α του 
Ν.4412/2016 (επιμερους ποσοστά έκπτωσης) και όχι του 95§2β,το οποίο απαιτούνταν από τη 
διακήρυξη του έργου.  

• Του οικονομικού φορέα «ARTE CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» λόγω μη υποβολής (ηλεκτρονικής και έντυπης) εγγυητικής 
επιστολής. 

• Του οικονομικού φορέα «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΥΖΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ» λόγω μη υποβολής (ηλεκτρονικής και έντυπης)  
εγγυητικής επιστολής (το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο που υποβλήθηκε ήταν κενό). 
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 Ως εκ τούτου η Επιτροπή εισηγείται τον αποκλεισμό των εν λόγω οικονομικών φορέων από τη 
συνέχιση της διαδικασίας. 

 
Σε εφαρμογή της παρ. 1δ του άρθρου 98 του Ν. 4412/2016 η Επιτροπή επικοινώνησε με τους εκδότες, 
που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους. 
  
Μετά την παραλαβή στις 17.07.2018 των βεβαιώσεων εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών 
συμμετοχής στο διαγωνισμό, η Επιτροπή ολοκλήρωσε τη διαδικασία του Διαγωνισμού  και  ανακήρυξε  
προσωρινό  ανάδοχο  τον  οικονομικό  φορέα  με  την επωνυμία «LATERN CONSTRUCTION 
COMPANY S.A», που προσέφερε : 
 

1. Δαπάνη Εργασιών με κατ’ αποκοπή τίμημα με Γ.Ε. + Ο.Ε. 18% 253.700,00 €. (έκπτωση 
54,79%) 

2. Απρόβλεπτα, 38.055,00 € 
3. Αναθεώρηση , 1.776,51 € 
4. Άθροισμα  293.531,51 € 
5. Φ.Π.Α. 24% 70.447,56 € 
6. Συνολική δαπάνη του έργου με τον Φ.Π.Α., τριακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια 

εβδομήντα εννιά ευρώ και επτά λεπτά ευρώ (363.979,07€). 
 

Το παρόν πρακτικό θα υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» για την 
έκδοση απόφασης, κατ‘ εφαρμογή του άρθρου 4.1 της διακήρυξης. Η απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής, με συνημμένο το παρόν πρακτικό, θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στο Σύστημα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. στο 
πεδίο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση 
του Συστήματος, αποστέλλεται με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό στους 
συμμετέχοντες. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται. 
 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 

     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                ΤΑ  ΜΕΛΗ 

 

 
 
Χρήστος  Παπαχριστόπουλος  

 

 
   H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Παναγιώτης  Πολύμερος 

 
 

 

Λαμπρινή Δουδούμη 

 

 

    Νταλαπέρα  Μαρία   
 

 

 

 


