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ΕΡΓΟ: «14ο Νηπιαγωγείο Αγίας Παρασκευής - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις» 

 
 Προϋπολογισμός 806.451,61 Ευρώ  (πλέον Φ.Π.Α. 24%), σύνολο 1.000.000,00 Ευρώ 

 
Αθήνα, 19.03.2019 

                                                   
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο    Ι 

 
 

Στην Αθήνα 13 Μαρτίου 2019 ημέρα Τετάρτη 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 12.02.2019 πραγματοποιθείσα κλήρωση του 

Μη.Μ.Ε.Δ. (ταυτότητα κλήρωσης mimed-ecb-a-2-id-aa-2717-eba-2019-02-12-11:00:00.000000) και 

συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2345/15.02.2019 απόφαση του Διευθύνοντος 

Συμβούλου της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», ως εξής: 

 

     Τακτικά  Μέλη 

1. Πρόεδρος    Νικόλαος Παπαδάκης    ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός 

2. Μέλος    Ανδρέας Κακούρης       ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

3. Μέλος    Αριστείδης Βίτσιος        ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

Αναπληρωματικά  Μέλη 

1. Αναπλ. Πρόεδρος  Δημήτριος Πιερράκος       ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός 

2. Αναπλ. Μέλος    Πέτρος Χριστακόπουλος   ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός 

3. Αναπλ. Μέλος   Πολυχρόνης Δελλής         ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός  

 

          Γραμματέας                            Μαριάνθη  Γκάγκαρη 

 
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 «14ο Νηπιαγωγείο Αγίας Παρασκευής - Οικοδομικές 
εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις», 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 με αριθμό 191/24.01.2019/Θέμα 6ο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», εγκρίθηκαν τα οικονομικά και συμβατικά τεύχη της διακήρυξης 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.  
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Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 1.000.000,00 € και αναλύεται σε: 

• Δαπάνη Εργασιών με κατ’ αποκοπή τίμημα: 555.000,00  € 

• Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 99.900,00 € 

• Απρόβλεπτα:  98.235,00  € 

• Αναθεώρηση: 53.316,61  € 

• ΦΠΑ (24%): 193.548,39 € 

• Συνολική δαπάνη κατά την μελέτη του έργου με ΦΠΑ: 1.000.000,00 € 
 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς 
πόρους στα πλαίσια του προγράμματος «Άξονας Προτεραιότητας 11 Ανάπτυξη - Αναβάθμιση 
Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020» με κωδικό ΣΑ  ΕΠ0851, κωδικό 
ενάριθμου (2018ΕΠ08510039) και κωδικό πράξης (ΟΠΣ5029917). 

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 06/03/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ σε 

ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος (συστημικός αριθμός διαγωνισμού Α/Α: 80184). 

 

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: 
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Αποσφράγιση Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Οικονομικής Προσφοράς 

  

Την 13/03/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., 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.  

 

 
Κατά το έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού διεπίστωσε ότι όλες οι προσφορές πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης, πλην της 

προσφοράς του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, ο οποίος αποκλείεται από τη 

συνέχεια του διαγωνισμό διότι δεν προσκόμισε εγγυητική επιστολή συμμετοχής και ΤΕΥΔ, σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 

 

Σε εφαρμογή της παρ. 1δ του άρθρου 98 του Ν. 4412/2016 η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονικό 

έλεγχο της εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής με τα κάτωθι στοιχεία: 

 

Α/Α 
ΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚΔΟΣΗΣ  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΠΟΣΟ  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ 

1. ΒΜ ΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΙΚΕ e - 42695 05/03/2019 16.129,03 
 

34698/18/03/2019 

2. ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΕ e - 42486 01/03/2019 16.129,03 
 

34696/18/03/2019 

3. ΩΜΕΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ 173587 05/03/2019 16.130,00 
 

34693/18/03/2019 

4. ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - - - 
- 

5. Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ ΟΕ e - 42647 05/03/2019 16.129,03 
 

34695/18/03/2019 

6. ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ e - 42787 06/03/2019 16.129,03 
 

34699/18/03/2019 

7. ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ 3605 04/03/2019 16.130,00 
 

100/Ξ/18/03/2019 

8. ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ 173581 04/03/2019 16.130,00 
 

34701/18/03/2019 
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9. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗΣ e - 42435 28/02/2019 16.130,00 
 

34692/18/03/2019 

10. ΓΕΩΤΕΡ ΑΤΕ e - 4650 05/03/2019 16.129,04 
 

34697/18/03/2019 

 

  

Μετά την παραλαβή 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 «ΒΜ ΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΙΚΕ», που προσέφερε : 

 

1. Δαπάνη Εργασιών με κατ’ αποκοπή τίμημα 238.650,00 € (έκπτωση 57,00 %) 

2. Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%,  42.957,00 € 

3. Απρόβλεπτα, 42.241,05 € 

4. Αναθεώρηση, 22.926,14 € 

5. Άθροισμα  346.774,19 € 

6. Φ.Π.Α. 24% 83.225,81 € 

7. Συνολική δαπάνη του έργου με τον Φ.Π.Α. τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ 

(430.000,00 €). 

 

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. 

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.  

Αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται. 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ  ΜΕΛΗ        

   
   Νικόλαος Παπαδάκης                      
ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός 

 
                
 
                                                                    
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 

Μαριάνθη  Γκάγκαρη 

                                 Ανδρέας Κακούρης                                                      
ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός          

             

 
 
                   Αριστείδης Βίτσιος     
            ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

   
 

 


