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ΕΡΓΟ: «21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» 

 
 Προϋπολογισμός 3.495.887,10 Ευρώ  (πλέον Φ.Π.Α. 24%), σύνολο 4.334.900,00 Ευρώ 

 
                                                   

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο    Ι 
 
Στην Αθήνα 18 Μαρτίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε στα γραφεία της 
εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» επί της οδού Φαβιέρου 28 στην Αθήνα, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε σύμφωνα με την από 18.02.2019 πραγματοποιθείσα κλήρωση του 
Μη.Μ.Ε.Δ. (ταυτότητα κλήρωσης mimed-ecb-a-2-id-aa-2780-eba-2019-02-18-11:00:00.000000) και 
συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’αριθ.πρωτ.2761/20.02.2019 απόφαση του Διευθύνοντος 
Συμβούλου της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», με παρόντα τα παρακάτω μέλη: 

1. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΡΠΑ,  ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στη ΔΤΕΠΑ/ΠΑ, Πρόεδρο 

2. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών στην ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ, τακτικό μέλος 

3. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στη Δ19/ΥΠΥΜΕ, τακτικό  μέλος 

4. ΗΛΙΑ ΠΙΕΡΡΑΚΟ, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στη Δ18/ΥΠΥΜΕ, τακτικό  μέλος  

5. ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΠΕΡΩΝΗ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, εκπρόσωπο ΤΕΕ, τακτικό  μέλος 

6. ΣΤΑΘΗ Ν. ΚΟΚΚΙΝΗ, Εργολήπτη Δημοσίων Έργων, εκπρόσωπο ΣΑΤΕ, τακτικό μέλος  

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: «21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ – 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.  

Τα μέλη της Επιτροπής που ορίστηκαν, σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση (υπ΄αρ.πρωτ.2761/20-
02-2019 Απόφαση της “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.”), ως εκπρόσωποι ΠΕΔΑ  (τακτικό και 
αναπληρωματικό μέλος), δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση, αν και νομίμως εκλήθησαν με την από 12-
03-2019 Πρόσκληση της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία απεστάλη με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο. 

Χρέη γραμματέα εκτελεί η κ. Μαριάνθη Γκάγκαρη 

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 με αριθμό 191/24.01.2019 (θέμα 5ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για τον διαγωνισμό  του εν θέματι έργου, 
εγκρίθηκε η χρηματοδότησή του από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και εξουσιοδοτήθηκε ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» όπως ορίσει νέα ημερομηνία ανοιχτής 
ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου σε περίπτωση επανάληψής του σύμφωνα με την παρ.1 του 
άρθρου 98, την παρ. 9 του άρθρου 38 και την παρ. 1 του άρθρου 121 του Ν. 4412/2016.  

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 4.334.900,00 € και αναλύεται σε: 
• Δαπάνη Εργασιών με κατ’ αποκοπή τίμημα: 2.502.252,00  € 
• Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 450.405,36 € 
• Απρόβλεπτα:  442.898,60  € 
• Αναθεώρηση: 100.331,14  € 

• ΦΠΑ (24%): 839.012,90  € 

GRIGORIOS 
THEONAS

Digitally signed by 
GRIGORIOS THEONAS 
Date: 2019.03.28 
11:58:20 +02'00'
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• Συνολική δαπάνη κατά την μελέτη του έργου με ΦΠΑ: 4.334.900,00 € 
Το έργο συγχρηματοδοτείται 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» με ΣΑ (2017ΕΠ08510051) και κωδικό πράξης 
(ΟΠΣ5003715). 

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 άρθρο 18 της διακήρυξης, ήτοι την 12/03/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ σε 
ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος (συστημικός αριθμός διαγωνισμού Α/Α: 79335). 

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: 

 

 

Αποσφράγιση Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Οικονομικής Προσφοράς 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού συνδέθηκε στο σύστημα, κατάργησε τα όργανα διαχείρισης της 
αναθέτουσας αρχής. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό 
προσωπικό κωδικό πρόσβασης) της Προέδρου Κόρπα Βασιλικής και του μέλους Κωστόπουλου 
Δημήτριου  και μετά τις 10:00 π.μ. (σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 & 18 της διακήρυξης) 
προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του 
υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά».  

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο  



                                        ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε 
 

                                           Επιτροπή Διαγωνισμού  

 

Σελίδα 3 από 7 

συνημμένων του διαγωνισμού τον ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ, όπως 
παράχθηκε από το σύστημα, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες, ενώ με ηλεκτρονικό 
μήνυμα από την Πρόεδρο της Επιτροπής ενημερώθηκαν όλοι οι προσφέροντες. 

Σύμφωνα με τον  ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ που παράχθηκε από το 
σύστημα, η σειρά μειοδοσίας των δέκα (10) οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στον ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό, με τον αντίστοιχο Α/Α κατάθεσης και τη μέση έκπτωση προσφοράς, ανά προσφέροντα, 
είναι όπως παρουσιάζεται στον  παρακάτω πίνακα. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή παρέλαβε σε σφραγισμένους φακέλους (που αποσφραγίστηκαν από την 
Επιτροπή) τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής που κατατέθηκαν από τους Οικονομικούς Φορείς στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) και τις μονόγραψε. 

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής που κατατέθηκαν, πρωτότυπες, στο πρωτόκολλο της 
Αναθέτουσας Αρχής, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Α/Α κατά 

σειρά 

μειοδοσίας 

Αρ. Εγγυητικής Επιστολής 

αρ. πρωτ. / 

ημερομηνία 

κατάθεσης 

πρωτοτύπου 

Επωνυμία Προσφέροντα – Α/Α 

Κατάθεσης – ημ/νια υποβολής 

προσφοράς 

1 ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ/ 

1746002/6-3-2019  

3846/12-3-19 Ν & Α ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ –  
115053 - 8/3/19  

5 ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ/ 

173600/7-3-2019 

3995/15-3-19 ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.-  

115567 - 12/3/19 

7 ATTICA BANK/ 

LD19066/00017/7-3-2019 

3912/14-3-19 ΣΧΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ – 115591 – 12/3/19 

 
Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη,  στον  
έλεγχο των οικονομικών προσφορών και των δικαιολογητικών συμμετοχής των συμμετεχόντων, 
καθώς και στον έλεγχο εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής. 

Για τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής που εκδόθηκαν  από το ΤΜΕΔΕ, με ψηφιακή ή μη υπογραφή, 
παράχθηκαν, αυθημερόν, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΤΜΕΔΕ και ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, 
αντίστοιχα, οι βεβαιώσεις εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών, σύμφωνα με τον ακόλουθο 
πίνακα: 
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Α/Α κατά 

σειρά 

μειοδοσίας 

ΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚΔΟΣΗΣ  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΠΟΣΟ  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

 
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ 

1 
Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 

ΑΒΕΤΕ 
1746002 06/03/2019 69.917,74 

 

7009/18-03-19 

2 ΣΜΙΛΗ ΑΤΕΕ e - 43115 08/03/2019 69.917,74 
 

34795/18-03-19 

3 VALCON  ΑΤΕ e - 42653 05/03/2019 70.000,00 
 

34793/18-03-19 

4 ΑΓΤ ΑΤΕ e - 43194 08/03/2019 69.918,00 
 

34788/18-03-19 

5 ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ 173600 07/03/2019 70.000,00 
 

34814/18-03-19 

6 ΠΕΤΚΑ e - 43093 08/03/2019 69.917,74 
 

34791/18-03-19 

8 ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ e - 42986 07/03/2019 69.917,75 
 

34790/18-03-19 

9 P & C DEVELOPMENT SA e - 43202 08/03/2019 69.918,00 
 

34796/18-03-19 

Η βεβαίωση εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του οικονομικού φορέα ΣΧΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που εκδόθηκε από την ATTIKA BANΚ, ζητήθηκε, εγγράφως, από την 
αναθέτουσα αρχή, με την υπ΄αρ.πρωτ.13/18-3-2019 Επιστολή της “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.”. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ακολούθως έκλεισε την συνεδρίαση της, εν αναμονή της ανωτέρω 
απάντησης. 

 
Στις 22 Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., η Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε 
από την Αναθέτουσα Αρχή ότι έχει αποσταλεί η απάντηση της ATTIKA BANΚ (περί εγκυρότητας υπ΄ 
αρ. LD19066/00017/7-3-19 εγγυητικής επιστολής), συνήλθε εκ νέου στα γραφεία που στεγάζεται η 
«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» (Φαβιέρου 28, Αθήνα), με παρόντα τα ίδια μέλη, προκειμένου να 
ολοκληρώσει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των συμμετεχόντων και τον έλεγχο 
εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής. 

Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής που ορίστηκαν με την υπ΄αρ.πρωτ.2761/20-02-2019 Απόφαση της 
“Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.”, ως εκπρόσωποι ΠΕΔΑ  (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος), δεν 
προσήλθαν στη συνεδρίαση, αν και νομίμως εκλήθησαν με την από 12-03-2019 Πρόσκληση της 
Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία απεστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Κατά την παρούσα συνεδρίασή της η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη την βεβαίωση εγκυρότητας της 
εγγυητικής επιστολής, που εκδόθηκε από την ATTIKA BANΚ, ως ακολούθως: 

 

Α/Α κατά 

σειρά 
μειοδοσίας 

ΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΚΔΟΣΗΣ  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΠΟΣΟ  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ 

7 ΣΧΣ ΑΤΕΕ LD19066/00017 07/03/2019 69.917,74 
Εισ/νο: 4194 / 

19-03-19 

ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της Διακήρυξης της 
Δημοπρασίας, από τον οποίο διαπιστώθηκαν τα εξής: 

• Από τον έλεγχο των υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά» διαπιστώθηκε ότι, η Οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη, και κατά 
συνέπεια είναι άκυρη. 

• Από τον έλεγχο της πληρότητας των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (άρθρο 24.2 της 

διακήρυξης), ο οποίος, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να περιέχει: το Τυποποιημένο Έντυπο 
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Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και την εγγύηση συμμετοχής του άρθρου 15 της διακήρυξης, 
διαπιστώθηκε ότι: 

i) ο οικονομικός φορέας 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. δεν έχει υποβάλει το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και την εγγύηση συμμετοχής του άρθρου 15 της διακήρυξης, 
και συνεπώς θα πρέπει να αποκλειστεί από την συνέχεια του Διαγωνισμού. 

ii) οι λοιποί οικονομικοί φορείς έχουν υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

• Από τον έλεγχο του περιεχομένου των συνημμένων εγγράφων του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», της ορθής συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, σύμφωνα με  το άρθρο 15 της διακήρυξης, των λοιπών 
συμμετεχόντων (πλην του οικονομικού φορέα  3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., ο οποίος έχει αποκλειστεί 
καθώς, όπως προαναφέρθηκε, δεν υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 24.2 της 
διακήρυξης),  διαπιστώθηκε ότι: 

i) Ο οικονομικός φορέας Κ. Ι. ΒΑΛΟΔΗΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. VALCON 
A.T.E., στο υποβληθέν Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), δεν έχει 
συμπληρώσει την ενότητα Α: «Καταλληλότητα», του Μέρους IV: «Κριτήρια Επιλογής», η 
οποία, σύμφωνα με το διαμορφωμένο, από την αναθέτουσα αρχή, ΤΕΥΔ, που έχει αναρτηθεί 
στο χώρο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού,  απαιτείται να συμπληρωθεί. 

ii) τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υπέβαλαν οι λοιποί οικονομικοί φορείς  είναι σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και έχουν υποβληθεί εγκαίρως. 

iii) όλες οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό, είναι έγκυρες. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού έλαβε υπόψη της τα προβλεπόμενα στην 
παρ.2.3.1 «Τα πεδία του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ είναι δεκτικά διευκρινίσεων ή/και συμπληρώσεων» της 
Κατευθυντήριας οδηγίας 23 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., κάλεσε τον οικονομικό φορέα  Κ. Ι. ΒΑΛΟΔΗΜΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. VALCON A.T.E. να  αποστείλει, συμπληρωμένο, το ΤΕΥΔ 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Για το σκοπό αυτό, διαβιβάστηκε  από την Πρόεδρο της 
Επιτροπής προς τον οικονομικό φορέα Κ. Ι. ΒΑΛΟΔΗΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. 
VALCON A.T.E, μέσω της επικοινωνίας του συστήματος, το ακόλουθο ηλεκτρονικό μήνυμα:  

1ο Μήνυμα: «Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβάλατε στον εν λόγω διαγωνισμό 
διαπιστώθηκε ότι στο Τ.Ε.Υ.Δ. δεν έχει συμπληρωθεί το κεφάλαιο Α: Καταλληλότητα στο Μέρος ΙV: 
Κριτήρια Επιλογής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και της κατευθυντήριας οδηγίας 23 της 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.. Για τον λόγο αυτόν καλείστε να αποστείλετε εντός προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών 
ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/16, μέσω της επικοινωνίας του συστήματος 
συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ψηφιακά υπογεγραμμένο σε μορφή PDF.  
Αθήνα 22.03.2019  
η Επιτροπή Διαγωνισμού» 

Ακολούθως, η Επιτροπή, αφού έλεγξε, κατά τη συνεδρίαση της ίδιας ημέρας, το συμπληρωμένο ΤΕΥΔ, 
που ο οικονομικός φορέας απέστειλε αυθημερόν, διαπίστωσε ότι το πεδίο της Ενότητας Α, δεν ήταν 
ορθά συμπληρωμένο. Ως εκ τούτου, με δεύτερο μήνυμά της, κάλεσε τον εν λόγω οικονομικό φορέα  
να  αποστείλει εκ νέου, διορθωμένο, το ΤΕΥΔ και μέσω της επικοινωνίας του συστήματος, 
διαβιβάστηκε  από την Πρόεδρο της Επιτροπής προς τον οικονομικό φορέα, το ακόλουθο ηλεκτρονικό 
μήνυμα:  

2ο Μήνυμα: «Κατόπιν του από 22/3/2019 απαντητικού μηνύματός σας, με το οποίο υποβάλατε, εκ 
νέου, όπως σας ζητήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού (με σχετικό μήνυμα της 22ας/3/19), το 
ΤΕΥΔ για το διαγωνισμό του έργου, με συμπληρωμένη την ενότητα Α: Καταλληλότητα, του μέρους 
IV: «Κριτήρια Επιλογής», αναγράφοντας στο πεδίο της απάντησης: «Γ.Ε.ΜΗ, Τ.Ε.Ε.», θα θέλαμε να 
σας επισημάνουμε τα εξής: 
Σύμφωνα με τις  διευκρινίσεις της Κατευθυντήριας οδηγίας 23 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., ως προς τη 
συμπλήρωση των πεδίων της  Ενότητας Α: Καταλληλότητα, «… οι ημεδαποί  οικονομικοί φορείς, στα 
πεδία της ενότητας Α, συμπληρώνουν σε ποιο μητρώο από τα αναφερόμενα στο Παράρτημα XI του 
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Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016 είναι εγγεγραμμένοι, ανάλογα με το είδος της υπό ανάθεση 
σύμβασης.» 
Επίσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016, 
ΜΗΤΡΩΑ, τα σχετικά μητρώα στην Ελλάδα, στην περίπτωση των δημοσίων συμβάσεων έργων, είναι 
το «Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων – ΜΕΕΠ»  του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τα 
νομαρχιακά μητρώα. 
Ομοίως, η ίδια απαίτηση προκύπτει και από το άρθρο 22.Β «Καταλληλότητα για την άσκηση της 
επαγγελματικής δραστηριότητας» της διακήρυξης του έργου. 
Για το λόγο αυτό, καλείστε, όπως επανυποβάλλετε το ΤΕΥΔ, με διορθωμένο το σχετικό πεδίο της 
απάντησης, ως προς το αναφερόμενο μητρώο (αναγραφή του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
– ΜΕΕΠ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αντί Γ.Ε.ΜΗ, Τ.Ε.Ε.), εντός προθεσμίας επτά (7) 
ημερολογιακών ημερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/2016. 
Αθήνα 22/3/2019 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού» 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ακολούθως έκλεισε την συνεδρίαση της, εν αναμονή της ανωτέρω 
απάντησης. 

 
Στις 28 Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού 
ενημερώθηκε από την Πρόεδρο  ότι, ο οικονομικός φορέας Κ. Ι. ΒΑΛΟΔΗΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπέβαλε ηλεκτρονικά τα στοιχεία που  του ζητήθηκαν, συνήλθε εκ νέου στα γραφεία που 
στεγάζεται η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» (Φαβιέρου 28, Αθήνα), με παρόντα τα ίδια μέλη, 
προκειμένου να ολοκληρώσει την σύνταξη του πρακτικού της. 

Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής που ορίστηκαν, σύμφωνα με την υπ΄αρ.πρωτ.2761/20-02-2019 
Απόφαση της “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.”, ως εκπρόσωποι ΠΕΔΑ  (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος), 
δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση, αν και νομίμως εκλήθησαν με την από 26-03-2019 Πρόσκληση της 
Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία απεστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Κατά την παρούσα συνεδρίασή της η Επιτροπή,  αφού εξέτασε το  ΤΕΥΔ του οικονομικού φορέα Κ. Ι. 
ΒΑΛΟΔΗΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπως υποβλήθηκε, εκ νέου, διορθωμένο στις 26-03-
2019, διαπίστωσε ότι αυτό ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και έχει υποβληθεί εγκαίρως. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή: 

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι    

1)    την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., διότι δεν υπέβαλε το 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και την εγγύηση συμμετοχής του άρθρου 
15 της διακήρυξης, τα οποία είναι απαραίτητα στοιχεία, επί ποινή αποκλεισμού, για την 
πληρότητα του ηλεκτρονικού  υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής», σύμφωνα με το 
άρθρο 24.2 της Διακήρυξης, και επιπλέον δεν υπέγραψε ψηφιακά την οικονομική του 
προσφορά, και 

2)   την ανάθεση της σύμβασης (ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) κατασκευής του έργου: «21o 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ», 
συνολικού προϋπολογισμού 4.334.900,00 € (με ΦΠΑ), βάσει των κριτηρίων ανάθεσης όπως 
αυτά ορίστηκαν στη Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 19PROC004446576 2019-02-12 και Α/Α 
ΕΣΗΔΗΣ:79335, στον οικονομικό φορέα  με  την επωνυμία «Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
Α.Β.Ε.Τ.Ε.», που προσέφερε : 

• Δαπάνη Εργασιών με κατ’ αποκοπή τίμημα: 1.226.103,48 € (έκπτωση 51,00 %) 

• Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%:  220.698,63 € 

• Απρόβλεπτα: 217.020,32 € 

• Αναθεώρηση: 49.162,26 € 

• Συνολική δαπάνη του έργου (χωρίς Φ.Π.Α.):  1.712.984,69 € 
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• Φ.Π.Α. 24%: 411.116,33 € 

• Συνολική δαπάνη του έργου με Φ.Π.Α.: δύο εκατομμύρια εκατόν είκοσι τέσσερις 
χιλιάδες εκατόν ένα ευρώ και δύο λεπτά (2.124.101,02 €). 

Στο σημείο αυτό, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφηκε από 
τα παρόντα μέλη της Επιτροπής, σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα θα παραμείνει στο 
Φάκελο της Δημόσιας Σύμβασης και το δεύτερο θα  υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» για την έκδοση απόφασης, κατ‘ εφαρμογή του άρθρου 4.1 της 
διακήρυξης.  

Επιπλέον, ένα ψηφιακά υπογεγραμμένο αντίτυπο του παρόντος Πρακτικού θα αναρτηθεί στο χώρο 
«Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», ως εσωτερικό στοιχείο, και στη συνέχεια η Πρόεδρος της 
Επιτροπής Διαγωνισμού θα διαβιβάσει το Φάκελο του Διαγωνισμού στους χειριστές της Αναθέτουσας 
Αρχής, για περαιτέρω ενέργειες.  

Η σχετική 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. 

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4.3 της διακήρυξης, στους συμμετέχοντες παρέχεται η δυνατότητα 
υποβολής προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την ανάρτηση 
της στη σχετική διαδικτυακή πύλη (www.promitheus.gov.gr) στο χώρο του διαγωνισμού, σύμφωνα με 
τη διαδικασία που προβλέπεται και ισχύει.  
 

Αθήνα 28/03/2019 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ  ΜΕΛΗ 
     
 

Βασιλική Κόρπα 
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 

 

              

Δημήτριος Κωστόπουλος 
ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός 

 
Χριστίνα Ιωάννου 

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 

 
Ηλίας Πιερράκος 

ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
Γεώργιος Καπερώνης 

Εκπρόσωπος ΤΕΕ 

                    
Στάθης Ν. Κοκκίνης 
Εκπρόσωπος ΣΑΤΕ 

 
 


