
 

 

         

                                                         

                                                                                                   
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
       ΝΟΜΟΣ    ΑΤΤΙΚΗΣ  
 
    ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ  
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της αριθμ. 26ης/02-06-2021 

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

 

Αριθμ. αποφ. 173/2021 Περίληψη: «Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού Ι 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης - αξιολόγησης προσφορών και 

ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού μέσω Ε.ΣΗ.Δ.Η.Σ του έργου: 

«Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε 
Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Κορυδαλλού», συνολικής 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 939.000,00€». 

Στον Κορυδαλλό, σήμερα Τετάρτη 02 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή, μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την με αρ. πρωτ 8581/28.05.2021, πρόσκληση του 

Προέδρου της, που νόμιμα επιδόθηκε στις 28.05.2021, με την εξής σύνθεση: 

 

1.  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ                ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

2.  ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

3.  ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

4.  ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

5.  ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

6.  ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Δεδομένου ότι, στην έναρξη της συνεδρίασης, επί συνόλου εννέα (9) τακτικών μελών 

συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, έξι (6) μέλη προσήλθαν, διαπιστώθηκε 

νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

Οι απουσιάζοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι, τα τακτικά μέλη κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ,  

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. ΓΚΟΓΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΘΕΟΦΙΛΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, MAYΡΟΕΙΔΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΣΙΟΝΤΟΡΟΣ 

ΠΑΥΛΟΣ κ   
Χρέη Γραμματέα εκτέλεσε ο Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μιλτιάδης Γκόρτζης. 

Στο 3ο θέμα (1ο Η.Δ.), ο Πρόεδρος εισηγούμενος έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

1. Το με αρ. πρωτ.: 8439/27-05-2021 έγγραφο του Αντιδημάρχου Κορυδαλλού κ. Δημόπουλου Γεώργιου, 

2. Το από 31.03.2021 Πρακτικό Ι ηλεκτρονικής αποσφράγισης - αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξης 
προσωρινού αναδόχου του έργου: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε 

Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Κορυδαλλού», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 939.000,00€», 
τα οποία έχουν ως εξής: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ταχ. Δ/νση…:  Γρ. Λαμπράκη 240 
και Νικηφορίδη 
τ.κ.:    181 22 Κορυδαλλός 
e Δ/νση: www.korydallos.gr 
Πληροφορίες: Α. Καμπουράκη 
Τηλέφωνο…..:  210 4990525 
FAX………   : 210 4990466 
e -mail: meletes@korydallos.gr 

Κορυδαλλός, 27.05.2021 

                   Αρ. Πρωτ: 8439 

 
 

 
 
 

 
 

Προς: 
 
 
 
 

 
 
 
 

κ. Πρόεδρο 
Οικονομικής Επιτροπής  

 
 
ΚΑ: 64.7326.0002 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού Ι ηλεκτρονικής αποσφράγισης - αξιολόγησης 
προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού μέσω Ε.ΣΗ.Δ.Η.Σ του έργου: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας 
σε Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Κορυδαλλού», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 939.000,00€. 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

 Την αρ. πρωτ. 18824/26.10.2020  Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 20PROC007563360 2020-10-30. 
 Τον αριθ. [α/α συστ. 93331] Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ  
 Την με αρ. 223/16.10.2020 (ΑΔΑ:6ΩΣΛΩΛΩ-ΔΩ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού. 
 Την αριθ. 224/16.10.2020 (ΑΔΑ: Ω5ΤΡΩΛΩ-ΑΘΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία καταρτίστηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου. 
 Την συμμετοχή των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού από την 23η /11/2020 Απεργία – Αποχή 

των 6 Ομοσπονδιών μέχρι και την ημέρα ψήφισης του Ν.4782/09.03.2021 Εκσυγχρονισμός, 
απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων 
«Τροποποίηση του ν. 4412/2016», ως εκ τούτου η ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών 
προσφορών πήρε παράταση σύμφωνα με τις κάτωθι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής: 

 Την αρ. 331/08.12.2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Μ2ΤΩΛΩ-Κ2Ε, ΑΔΑΜ: 
20PROC007807678 2020-12-09) για τον ορισμό νέας ημερομηνίας (18/12/2020 και ώρα 
10:00π.μ.) Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με α/α συστήματος 
#93331#. 

 Την αρ. 347/22.12.2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με (ΑΔΑ: ΨΤΜΙΩΛΩ-Τ60, ΑΔΑΜ: 
20PROC007929015 2020-12-24) για τον ορισμό νέας ημερομηνίας (11/01/2021 και ώρα 
10:00π.μ.) Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με α/α συστήματος 
#93331#.  

 Την αρ. 08/14.01.2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΗΒΡΩΛΩ-ΑΡΙ, ΑΔΑΜ: 
21PROC008022035 2021-01-19 για τον ορισμό νέας ημερομηνίας (26/01/2021 και ώρα 
10:00π.μ.) Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με α/α συστήματος 
#93331#. 

 Την αρ. 36/03-02-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ1Ζ3ΩΛΩ-Ρ5Β, ΑΔΑΜ: 
21PROC008094300 2021-02-04) για τον ορισμό νέας ημερομηνίας (08/02/2021 και ώρα 
10:00π.μ.) Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με α/α συστήματος 
#93331#. 

http://www.korydallos.gr/
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 Την αρ. 54/17-02-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΗΣΨΩΛΩ-6ΜΜ, ΑΔΑΜ: 
21PROC008240560 2021-03-05)για την έγκριση πέμπτης παράτασης Ηλεκτρονικής 
Αποσφράγισης προσφορών του έργου μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με α/α συστήματος #93331#. 

 Την αρ. 84/23-03-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 95Ζ3ΩΛΩ-ΗΛΦ, ΑΔΑΜ: 
21PROC008328172 2021-03-23) για τον ορισμό νέας ημερομηνίας (31/03/2021 και ώρα 
10:00π.μ.) Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με α/α συστήματος 
#93331# μετά την ψήφιση του Ν.4782/09.03.2021 Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων «Τροποποίηση του ν. 
4412/2016». 

 
Επίσης, 
 

 Το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα. 

 Τον ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ Α’ 85/11-04-2012)». 

 Το Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 και ισχύει 
σήμερα.  

 Το άρθρο 43 του ν. 4605/2019 «Τροποποιήσεις του ν.4412/2016» 
 Τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2 & 24.3 της διακήρυξης του εν λόγω 

διαγωνισμού από την Ε.Δ., κατά σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη, 
διαπιστώνοντας τα παρακάτω: 

 
α) Τις ηλεκτρονικά υποβληθείσες «Οικονομικές Προσφορές», διαπιστώνοντας την ύπαρξη έγκυρης 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσφραγίδας από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του 
Οικονομικού Φορέα και την ύπαρξη ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης. 
β) Τα ηλεκτρονικά υποβληθέντων «ΤΕΥΔ», διαπιστώνοντας την πλήρη και ορθή συμπλήρωση των 
πεδίων που προβλέπονται από την οικεία διακήρυξη καθώς και την ύπαρξη έγκυρης προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής και χρονοσφραγίδας από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Οικονομικού Φορέα. 
γ)Των εγγράφων (ηλεκτρονικών και φυσικών) Νομιμοποίησης Εκπροσώπησης. 
δ)Τον έλεγχο των είκοσι ένα (21) υποβληθέντων εγγυητικών Επιστολών συμμετοχής {η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ–ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κατέθεσε δύο εγγυητικές επιστολές (1) για τις 
Οικοδομικές εργασίες και (2)Η/Μ εργασίες)}, παραχθέντων ηλεκτρονικά από e-eggy και ΜΙΑΣ (1) 
εκδοθείσας από της Τράπεζας Πειραιώς για τον διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του 
ΤΜΕΔΕ και μέσω e-mail με την Τράπεζα Πειραιώς και εκτύπωση των αντίστοιχων βεβαιώσεων 
γνησιότητας αυτών. 
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού κάνει δεκτούς τους δέκα οκτώ (18) 
διαγωνιζομένους, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικές προσφορές πληρούν 
τους όρους της Διακήρυξης του παρόντος Διαγωνισμού και την κείμενη νομοθεσία. 
 

 Ο Οικονομικός  Φορέας με α/α κατάθεσης 9 και με Αρ. Ηλεκτρονικής Προσφοράς 
173045 με την επωνυμία /δ.τ. “ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΡ. ΚΑΡΙΝΟΣ”, δε γίνεται δεκτός διότι 
διαπιστώθηκε έλλειψη απαραίτητων προς υποβολή εγγράφων. 
Συγκεκριμένα, ενώ στην σελ. 3 δηλώνει ότι θα συμμετάσχει στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης 
υπό νομική μορφή Κοινοπραξίας (Κ/Ξ), δε συνυποβάλει : α) ΤΕΥΔ του συνεργαζόμενου οικονομικού 
φορέα με τον οποίο σύστησε την κοινοπραξία και με τον οποίο συμμετέχει από κοινού στο 
διαγωνισμό, β) έγγραφα σύστασης της εν λόγω κοινοπραξίας και γ) έγγραφα δήλωσης νόμιμου 
εκπροσώπου αυτής. 
 

 Ο Οικονομικός Φορέας με α/α κατάθεσης 16 και με Αρ.  Ηλεκτρονικής Προσφοράς 
171915 με την επωνυμία/δ.τ.  «ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» δε γίνεται δεκτός διότι 
δηλώνει στη σελ. 19 παρ.6) ότι : Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών 
προσόντων διατίθενται από: α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, α)ΜΕΕΠ 
[29873] – Κατηγορία [1η: ΟΙΚ, ΟΔΟ, ΥΔΡ, ΒΙΟΜ- ΕΝΕΡΓ.] [Α1: Η/Μ, ΛΙΜ.]. 
Σύμφωνα όμως με την οικεία Διακήρυξη πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις όπως αυτές αναφέρονται 
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στο άρθρο: 22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα1  Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα απαιτείται οι οικονομικοί φορείς κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, να 
διαθέτουν τουλάχιστον την τεχνική στελέχωση, εμπειρία κλπ. όπως αυτά ορίζονται στο  άρθρο 100 
του Ν.3669/2008 και στο άρθρο 75 του Ν.4412/2016 και συγκεκριμένα : για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ από την 1η τάξη και άνω και για έργα κατηγορίας Η/Μ από τη Α2 τάξη και άνω. 
 

 Ο Οικονομικός Φορέας με α/α  κατάθεσης 21 και με Αρ. Ηλεκτρονικής Προσφοράς 
173605 με την επωνυμία/δ.τ.  «3K TEXNIKH A.E.» δεν έγινε δεκτός διότι : 

- ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΕ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ συμμετοχής, 

- ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΕ «ΤΕΥΔ», 

- Η οικονομική προσφορά της εταιρείας δεν ήταν ψηφιακά υπογεγραμμένη όπως ορίζεται στην 
οικεία Διακήρυξη του έργου. 
 
κ. Πρόεδρε,  
 
σας υποβάλλουμε το Πρακτικό Ι την Επιτροπής Διαγωνισμού ηλεκτρονικής αποσφράγισης – 
αξιολόγησης προσφορών του έργου: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε 
Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Κορυδαλλού», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 939.000,00€ και 
εισηγούμαστε: 
 
α) Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ των Οικονομικών Φορέων με επωνυμίες/δ.τ. : 
1) «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΡ.ΚΑΡΙΝΟΣ» (α/α κατάθεσης 9 - Αρ. Ηλεκτρονικής Προσφοράς 173045) 
2) «ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» (α/α κατάθεσης 16 - Αρ. Ηλεκτρονικής Προσφοράς 171915) 
3) «3KTEXNIKHA.E.» (α/α  κατάθεσης 21 - Αρ. Ηλεκτρονικής Προσφοράς 173605) 
για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω. 
 
β) Την ανάδειξη ως «Προσωρινού Αναδόχου» του Οικονομικού Φορέα «LATERN CONSTRUCTION 
COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.», ο οποίος κατέθεσε το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού του διαγωνισμού, ίσο με 53,05%. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ο Προϊστάμενος Ο Αντιδήμαρχος 
Δ/νσης Τ.Υ.  

  
Σ. Στεργιόπουλος Γεώργιος Δημόπουλος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
για το έργο: 

«Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε  
Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Κορυδαλλού» 

 
Στον Κορυδαλλό την 31η/03/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:14:49π.μ., συνεδρίασε η 

Επιτροπή Διαγωνισμού που συστήθηκε με την υπ. αριθμ. 223/16-10-2020 (ΑΔΑ:6ΩΣΛΩΛΩ-
ΔΩ5) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορυδαλλού, όπως αυτή είχε προκύψει 
από την ηλεκτρονική κλήρωση μέσω ΜΗΜΕΔ, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις 
προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. [α/α συστ. ΕΣΗΔΗΣ 93331] Ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό, (αριθ. πρωτ. 18824/26-10-2020Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 20PROC007563360 2020–
10–30) για το έργο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε 
Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Κορυδαλλού» , συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
939.000,00€. 

Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής διαπιστώθηκε απαρτία αφού παρέστησαν τα μέλη : 

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών- ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – 

ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ ως Τακτικό μέλος (Πρόεδρος)  

2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΚΚΑ του κλάδου ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών – ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ Ι. 

ΡΕΝΤΗ ως Τακτικό μέλος 

3. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΡΡΑ του κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών –-ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ως 

Αναπληρωματικό μέλος. 

 
Στη συνεδρίαση παρέστη και η Γραμματέας της Επιτροπής κ. Καμπουράκη Αντωνία ΔΕ – 

Τεχνικών Δομικών έργων. 
 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη της τα οριζόμενα στη οικεία Διακήρυξη για 

τη διεξαγωγή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της 

ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Κορυδαλλού» καθώς και το 

νομικό πλαίσιο που διέπει τα ανωτέρω, προχώρησε στη διεξαγωγή της διαγωνιστικής 

διαδικασίας όπως περιγράφεται παρακάτω : 

 

Ο εν λόγω διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά μέσω του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων με αύξοντα αριθμό (α/α) Συστήματος Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού τον [93331]. 

Ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών από τους 
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ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς είχε οριστεί η 30η/11/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

14:00 μ.μ., ενώ ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποβληθέντων προσφορών 

είχε οριστεί η 4η/12/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ, σύμφωνα με το άρθρο 18 

της οικείας διακήρυξης . 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι τα μέλη της  Επιτροπής Διαγωνισμού τα οποία 

είχαν ορισθεί μέσω κλήρωσης από το ΜΗΜΕΔ, συμμετείχαν από την 23η /11/2020 στην 

Απεργία – Αποχή που είχαν εξαγγείλει οι 6 Ομοσπονδίες (Συνδικαλιστικοί Φορείς) των 

οποίων αποτελούν μέλη κατά περίπτωση και η οποία διήρκησε μέχρι και την ημέρα ψήφισης 

του Ν.4782/09.03.2021  «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων  - Τροποποίηση του ν. 4412/2016».  Ως εκ τούτου η 

ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών πήρε παράταση σύμφωνα με τις 

κάτωθι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής: 

 

1. Η αρ. 331/08.12.2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Μ2ΤΩΛΩ-Κ2Ε, ΑΔΑΜ: 
20PROC007807678 2020-12-09) για τον ορισμό νέας ημερομηνίας (18/12/2020 και ώρα 
10:00π.μ.) Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με α/α συστήματος 
#93331#. 

2. Η αρ. 347/22.12.2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με (ΑΔΑ: ΨΤΜΙΩΛΩ-Τ60, ΑΔΑΜ: 
20PROC007929015 2020-12-24) για τον ορισμό νέας ημερομηνίας (11/01/2021 και ώρα 
10:00π.μ.) Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με α/α συστήματος 
#93331#.  

3. Η αρ. 08/14.01.2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΗΒΡΩΛΩ-ΑΡΙ, ΑΔΑΜ: 
21PROC008022035 2021-01-19 για τον ορισμό νέας ημερομηνίας (26/01/2021 και ώρα 
10:00π.μ.) Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με α/α συστήματος 
#93331#. 

4. Η αρ. 36/03-02-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ1Ζ3ΩΛΩ-Ρ5Β, ΑΔΑΜ: 
21PROC008094300 2021-02-04) για τον ορισμό νέας ημερομηνίας (08/02/2021 και ώρα 
10:00π.μ.) Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με α/α συστήματος 
#93331#. 

5. Η αρ. 54/17-02-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΗΣΨΩΛΩ-6ΜΜ, ΑΔΑΜ: 
21PROC008240560 2021-03-05)για την έγκριση πέμπτης παράτασης Ηλεκτρονικής 
Αποσφράγισης προσφορών του έργου μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με α/α συστήματος #93331#. 

6. Η αρ. 84/23-03-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 95Ζ3ΩΛΩ-ΗΛΦ, ΑΔΑΜ: 
21PROC008328172 2021-03-23)για τον ορισμό νέας ημερομηνίας (31/03/2021 και ώρα 
10:00π.μ.) Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με α/α συστήματος 
#93331# μετά την ψήφιση του Ν.4782/09.03.2021 Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων «Τροποποίηση του ν. 
4412/2016». 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η διαδικασία αποσφράγισης διενεργήθηκε κανονικά κατά την 

ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στην ανωτέρω (υπ. αρ. 6 περ.) Απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής. 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας, δηλαδή πριν τη 

διενέργεια της  ηλεκτρονικής αποσφράγισης, δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο 

των επί μέρους ηλεκτρονικών φακέλων προσφορών σε κανένα από τα μέλη της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, ενώ όπως ορίζεται στο άρθρο 4.1 της οικείας διακήρυξης η αναθέτουσα αρχή 

είχε είδη – ως όφειλε εκ του νόμου - κοινοποιήσει στους προσφέροντες τον σχετικό 

κατάλογο συμμετεχόντων. 
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Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, ο χειριστής της 

αναθέτουσας αρχής διαπίστωσε ότι στον εν λόγω διαγωνισμό συμμετείχαν εικοσιένα (21) 

διαγωνιζόμενοι και ανάρτησε το σχετικό εκτυπωτικό του συστήματος «Κατάλογος 

συμμετεχόντων» στο χώρο «Συνημμένα προκηρυγμένου διαγωνισμού» στο «portal» του 

συστήματος. 

Κατά τη νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 

όπως αυτή ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 84/23-03-2021 (ΑΔΑ: 95Ζ3ΩΛΩ-ΗΛΦ, ΑΔΑΜ: 

21PROC008328172 2021-03-23) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής Διαγωνισμού αφού ανέστειλε την πρόσβαση στη χειρίστρια που έχει οριστεί από 

την Αναθέτουσα Αρχή για τον εν λόγω διαγωνισμό, συνδέθηκε στο σύστημα, επέλεξε τον 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α #93331# και διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα 

και με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, εικοσιένα (21) προσφορές από τους 

παρακάτω διαγωνιζομένους: 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής Προσφοράς 

1 ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ 26/11/202016:34:14 

2 ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ 27/11/202015:30:14 

3 3K TEXNIKH A.E. 27/11/202016:00:26 

4 Κ.ΑΔΑΜΙΔΗΣ-ΒΡ.ΣΤΕΦΑΣ Ο.Ε. 29/11/202013:45:20 

5 ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ 29/11/202014:42:50 

6 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ- 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
29/11/202015:30:24 

7 PdL AE 29/11/202020:25:35 

8 ΕΚΤΩΡ ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ 30/11/202008:34:13 

9 ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ 30/11/202009:12:57 

10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ 30/11/202009:33:24 

11 Μ.ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 30/11/202010:05:47 

12 ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 30/11/202010:21:08 

13 
ΜΛΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΙΚΕ 
30/11/202010:52:47 

14 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΡ.ΚΑΡΙΝΟΣ 30/11/202011:43:33 

15 ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/11/202012:03:32 

16 ΠΕΤΚΑ Α.Ε. 30/11/202012:05:45 

17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 30/11/202012:10:16 

18 ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 30/11/202012:10:47 

19 VASARTIS SA 30/11/202012:25:13 

20 TKS Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία (δτ TKS ATE) 30/11/202013:09:28 

21 LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A. 30/11/202013:32:56 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ε.Δ πραγματοποίησε εισαγωγή στη σχετική πλατφόρμα 

του ΕΣΗΔΗΣ με τα στοιχεία του εξουσιοδοτημένου κοινόχρηστου χρήστη του συστήματος, 
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οπότε ο ίδιος και ένα (1) από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού αφού επέλεξαν τον 

διαγωνισμό με συστημικό αριθμό τον #93331#, καταχώρησαν διαδοχικά στην ειδική φόρμα 

του συστήματος τα προσωπικά τους διαπιστευτήρια εισόδου (όνομα χρήστη και κρυφό 

προσωπικό κωδικό πρόσβασης) προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διαδικασία της 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των Φακέλων Προσφοράς των Συμμετεχόντων Οικονομικών 

Φορέων. 

Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης ήταν επιτυχής. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού συνδέθηκε εκ νέου στο σύστημα με τα 

προσωπικά διαπιστευτήρια εισόδου του Προέδρου της (όνομα χρήστη και κρυφό 

προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α συστήματος 

#93331# και προχώρησε στην εκτύπωση του “πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά 

μειοδοσίας”, τον οποίο αφού ο Πρόεδρος υπέγραψε ηλεκτρονικά, τον κοινοποίησε σε όλους 

τους συμμετέχοντες δια μέσου της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ. 

Ο ανωτέρω αναφερόμενος «ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ» στον 
οποίο αποτυπώνονται: 

 η θέση στην οποία κατατάσσεται (Α/Α) ο κάθε διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας, 

 ο Αύξων Αριθμός Κατάθεσης (Α/Α κατάθεσης) ηλεκτρονικής προσφοράς του καθώς και 

 το Ποσοστό Έκπτωσης (Ποσοστό %)που προσέφερε επί της τιμής του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού,  

είναι ο παρακάτω: 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 
Α/
Α 

Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 172770 LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A. 53,05 % 

2 173125 ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ 45,53 % 

3 173782 
ΜΛΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΙΚΕ 
42,64 % 

4 173827 TKS Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία (δτ TKS ATE) 41,16 % 

5 173386 ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ 40,84 % 

6 172502 Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 40,37 % 

7 173590 PdL AE 40,11 % 

8 173811 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 37,00 % 

9 173045 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΡ.ΚΑΡΙΝΟΣ 33,79 % 

10 173565 VASARTIS SA 32,14 % 

11 170704 Κ.ΑΔΑΜΙΔΗΣ-ΒΡ.ΣΤΕΦΑΣ Ο.Ε. 31,33 % 

12 173521 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ–

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
31,07 % 

13 170767 
ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ 
30,28 % 

14 173449 ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ 28,74 % 

15 173065 ΣΜΙΛΗΑΝΩΝΥΜΗΤΕΧΝΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ 28,21 % 

16 171915 ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 25,70 % 

17 170277 ΕΚΤΩΡ ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ 24,00 % 

18 170266 ΠΕΤΚΑ Α.Ε. 23,00 % 

19 173267 ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 21,05 % 

20 173767 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ 8,00 % 

21 173605 3K TEXNIKH A.E. 1,00 % 
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Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ 8975E3F3943A8A0D9226D174C90DB352 

Στην συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε σε έλεγχο του περιεχομένου των 

ηλεκτρονικά υποβληθέντων από τους διαγωνιζόμενους φακέλων προσφοράς. Δηλαδή 

έλεγξε την ορθότητα, πληρότητα, νομιμότητα και εγκυρότητα - γνησιότητα των: 

α)Ηλεκτρονικά υποβληθέντων «Οικονομικών Προσφορών», διαπιστώνοντας την ύπαρξη 

έγκυρης προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσφραγίδας από τον Νόμιμο 

Εκπρόσωπο του Οικονομικού Φορέα και την ύπαρξη ολόγραφης και αριθμητικής 

αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης, 

β)Ηλεκτρονικά υποβληθέντων «ΤΕΥΔ», διαπιστώνοντας την πλήρη και ορθή συμπλήρωση 

των πεδίων που προβλέπονται από την οικεία διακήρυξη καθώς και την ύπαρξη έγκυρης 

προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσφραγίδας από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του 

Οικονομικού Φορέα. 

γ) Εγγράφων (ηλεκτρονικών και φυσικών) Νομιμοποίησης Εκπροσώπησης. 

δ) ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΟΣ (21) υποβληθέντων εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής [η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ–ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κατέθεσε δύο εγγυητικές επιστολές (1) 

για τις Οικοδομικές εργασίες και (2) για τις Η/Μ εργασίες)], παραχθέντων ηλεκτρονικά από 

e-eggy και ΜΙΑΣ (1) εκδοθείσας της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για τον διαγωνισμό μέσω της 

ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΤΜΕΔΕ και μέσω e-mail με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και 

εκτύπωσε τις αντίστοιχες βεβαιώσεις γνησιότητας αυτών. 

 

Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη σε (κατά τη σειρά μειοδοσίας) έλεγχο της 

ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης καθώς και της 

ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το 

υποσύστημα. 

Για τον ανωτέρω αναφερόμενο διεξαχθέντα έλεγχο ομαλότητας των ποσοστών έκπτωσης, 

χρησιμοποιήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση τιμή έκπτωσης προσφοράς (Εμ), 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε δεκτούς τους δέκα 

οκτώ (18) διαγωνιζομένους, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικές 

προσφορές πληρούν τους όρους της Διακήρυξης του παρόντος Διαγωνισμού και την κείμενη 

νομοθεσία σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 172770 LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A. 53,05 % 

2 173125 ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ 45,53 % 

3 173782 
ΜΛΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΙΚΕ 
42,64 % 

4 173827 TKS Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία (δτ TKS ATE) 41,16 % 

5 173386 ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ 40,84 % 

6 172502 Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ&ΣΙΑ Ο.Ε. 40,37 % 

7 173590 PdL AE 40,11 % 

8 173811 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 37,00 % 

9 173565 VASARTIS SA 32,14 % 
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10 170704 Κ.ΑΔΑΜΙΔΗΣ - ΒΡ.ΣΤΕΦΑΣ Ο.Ε. 31,33 % 

11 173521 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ–

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
31,07 % 

12 170767 
ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ 
30,28 % 

13 173449 ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ 28,74 % 

14 173065 ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28,21 % 

15 170277 ΕΚΤΩΡ ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ 24,00 % 

16 170266 ΠΕΤΚΑ Α.Ε. 23,00 % 

17 173267 ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 21,05 % 

18 173767 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ 8,00 % 

 

 Ο Οικονομικός Φορέας με α/α κατάθεσης 9 και με Αρ. Ηλεκτρονικής Προσφοράς 
173045 με την επωνυμία/δ.τ. “ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΡ. ΚΑΡΙΝΟΣ”, δε γίνεται δεκτός διότι 
διαπιστώθηκε έλλειψη απαραίτητων προς υποβολή εγγράφων. 
     Συγκεκριμένα, ενώ στην σελ. 3 δηλώνει ότι θα συμμετάσχει στη διαδικασία σύναψης 
της σύμβασης υπό νομική μορφή Κοινοπραξίας (Κ/Ξ), δε συνυποβάλει : α) ΤΕΥΔ του 
συνεργαζόμενου οικονομικού φορέα με τον οποίο σύστησε την κοινοπραξία και με τον 
οποίο συμμετέχει από κοινού στο διαγωνισμό, β) έγγραφα σύστασης της εν λόγω 
κοινοπραξίας και γ) έγγραφα δήλωσης νόμιμου εκπροσώπου αυτής. 

 

 Ο Οικονομικός Φορέας με α/α κατάθεσης 16 και με Αρ. Ηλεκτρονικής Προσφοράς 
171915 με την επωνυμία/δ.τ.  «ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» δε γίνεται δεκτός διότι 
δηλώνει στη σελ. 19 παρ.6) ότι : Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών 
προσόντων διατίθενται από: α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, α)ΜΕΕΠ 
[29873] – Κατηγορία [1η: ΟΙΚ, ΟΔΟ, ΥΔΡ, ΒΙΟΜ- ΕΝΕΡΓ.] [Α1: Η/Μ, ΛΙΜ.]. 

Σύμφωνα όμως με την οικεία Διακήρυξη πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις όπως αυτές 
αναφέρονται στο άρθρο: 22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα2  Όσον αφορά την 
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα απαιτείται οι οικονομικοί φορείς κατά την υποβολή 
της οικονομικής προσφοράς, να διαθέτουν τουλάχιστον την τεχνική στελέχωση, εμπειρία 
κλπ. όπως αυτά ορίζονται στο  άρθρο 100 του Ν.3669/2008 και στο άρθρο 75 του 
Ν.4412/2016 και συγκεκριμένα : για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ από την 1η τάξη και 
άνω και για έργα κατηγορίας Η/Μ από τη Α2 τάξη και άνω. 

 

 Ο Οικονομικός Φορέας με α/α  κατάθεσης 21 και με Αρ. Ηλεκτρονικής Προσφοράς 
173605 με την επωνυμία/δ.τ.  «3K TEXNIKH A.E.» δεν έγινε δεκτός διότι : 

- ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΕ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ συμμετοχής, 

- ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΕ «ΤΕΥΔ», 

- Η οικονομική προσφορά της εταιρείας δεν ήταν ψηφιακά υπογεγραμμένη όπως 
ορίζεται στην οικεία Διακήρυξη του έργου. 

 
Μετά τη λήξη της ανωτέρω διαδικασίας, ο Πρόεδρος αποκατέστησε την πρόσβαση στη 

χειρίστρια του διαγωνισμού. 
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλλει προς έγκριση το παρόν 

«Πρακτικό Ι», δια του οποίου εισηγείται: 
 

α) Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ των Οικονομικών Φορέων με επωνυμίες/δ.τ. : 
1) «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΡ.ΚΑΡΙΝΟΣ» (α/α κατάθεσης 9 - Αρ. Ηλεκτρονικής Προσφοράς 173045) 
2) «ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» (α/α κατάθεσης 16 - Αρ. Ηλεκτρονικής Προσφοράς 171915) 
3) «3KTEXNIKHA.E.» (α/α  κατάθεσης 21 - Αρ. Ηλεκτρονικής Προσφοράς 173605) 
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για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω. 
 
β) Την ανάδειξη ως «Προσωρινού Αναδόχου» του Οικονομικού Φορέα «LATERN 
CONSTRUCTION COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «LATERN CONSTRUCTION 
COMPANY S.A.», ο οποίος κατέθεσε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού του διαγωνισμού, ίσο με 53,05%. 
 

Επισημαίνουμε ότι μετά τη λήψη Απόφασης Έγκρισης του παρόντος “Πρακτικού Ι” από 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την ανωτέρω απόφαση 
στους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους Οικονομικούς Φορείς και τους παρέχει πρόσβαση στα 
σχετικά έγγραφα (φυσικά και ψηφιακά). 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ε.Δ. ΤΑ ΜΕΛΗ  
 
 
 
 
 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΚΚΑ 
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 

 
 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 
 
 
 

 
 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΡΡΑ 
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 
ΔΕ – Τεχνικών Δομικών έργων. 
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2) Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

 

 Του άρθρο 72 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα. 

 Του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 

διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ Α’ 85/11-04-2012)». 

 Του Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/09.03.2021 

«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων 

συμβάσεων» και ισχύει σήμερα. 

 Του άρθρο 43 του ν. 4605/2019 «Τροποποιήσεις του ν.4412/2016». 

 

Καθώς και 

 Την αρ. πρωτ. 18824/26.10.2020 Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 20PROC007563360 2020-10-30. 

 Τον αριθ. [α/α συστ. 93331] Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.. 

  Την με αρ. 223/16.10.2020 (ΑΔΑ:6ΩΣΛΩΛΩ-ΔΩ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού. 

 Την αριθ. 224/16.10.2020 (ΑΔΑ: Ω5ΤΡΩΛΩ-ΑΘΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία καταρτίστηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου. 

 Την συμμετοχή των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού από την 23η /11/2020 Απεργία – Αποχή των 

6 Ομοσπονδιών μέχρι και την ημέρα ψήφισης του Ν.4782/09.03.2021 Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση 

και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων «Τροποποίηση του ν. 

4412/2016», ως εκ τούτου η ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών πήρε 

παράταση σύμφωνα με τις κάτωθι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής: 

 Την αρ. 331/08.12.2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Μ2ΤΩΛΩ-Κ2Ε, ΑΔΑΜ: 

20PROC007807678 2020-12-09) για τον ορισμό νέας ημερομηνίας (18/12/2020 και ώρα 

10:00π.μ.) Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με α/α συστήματος 

#93331#. 

 Την αρ. 347/22.12.2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με (ΑΔΑ: ΨΤΜΙΩΛΩ-Τ60, ΑΔΑΜ: 

20PROC007929015 2020-12-24) για τον ορισμό νέας ημερομηνίας (11/01/2021 και ώρα 

10:00π.μ.) Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με α/α συστήματος 

#93331#.  

 Την αρ. 08/14.01.2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΗΒΡΩΛΩ-ΑΡΙ, ΑΔΑΜ: 

21PROC008022035 2021-01-19 για τον ορισμό νέας ημερομηνίας (26/01/2021 και ώρα 

10:00π.μ.) Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με α/α συστήματος 

#93331#. 

 Την αρ. 36/03-02-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ1Ζ3ΩΛΩ-Ρ5Β, ΑΔΑΜ: 

21PROC008094300 2021-02-04) για τον ορισμό νέας ημερομηνίας (08/02/2021 και ώρα 

10:00π.μ.) Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με α/α συστήματος 

#93331#. 

 Την αρ. 54/17-02-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΗΣΨΩΛΩ-6ΜΜ, ΑΔΑΜ: 

21PROC008240560 2021-03-05)για την έγκριση πέμπτης παράτασης Ηλεκτρονικής 

Αποσφράγισης προσφορών του έργου μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με α/α συστήματος #93331#. 

 Την αρ. 84/23-03-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 95Ζ3ΩΛΩ-ΗΛΦ, ΑΔΑΜ: 

21PROC008328172 2021-03-23) για τον ορισμό νέας ημερομηνίας (31/03/2021 και ώρα 
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10:00π.μ.) Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με α/α συστήματος 

#93331# μετά την ψήφιση του Ν.4782/09.03.2021 Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 

αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων «Τροποποίηση του ν. 

4412/2016». 

 Τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2 & 24.3 της διακήρυξης 

του εν λόγω διαγωνισμού από την Ε.Δ., κατά σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον 

πρώτο μειοδότη, διαπιστώνοντας τα παρακάτω: 

 

α) Τις ηλεκτρονικά υποβληθείσες «Οικονομικές Προσφορές», διαπιστώνοντας την ύπαρξη έγκυρης 

προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσφραγίδας από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Οικονομικού Φορέα 

και την ύπαρξη ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης. 

β) Τα ηλεκτρονικά υποβληθέντων «ΤΕΥΔ», διαπιστώνοντας την πλήρη και ορθή συμπλήρωση των πεδίων 

που προβλέπονται από την οικεία διακήρυξη καθώς και την ύπαρξη έγκυρης προηγμένης ψηφιακής 

υπογραφής και χρονοσφραγίδας από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Οικονομικού Φορέα. 

γ) Των εγγράφων (ηλεκτρονικών και φυσικών) Νομιμοποίησης Εκπροσώπησης. 

δ) Τον έλεγχο των είκοσι ένα (21) υποβληθέντων εγγυητικών Επιστολών συμμετοχής {η 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ–ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κατέθεσε δύο εγγυητικές επιστολές (1) 

για τις Οικοδομικές εργασίες και (2)Η/Μ εργασίες)}, παραχθέντων ηλεκτρονικά από e-eggy και ΜΙΑΣ 

(1) εκδοθείσας από της Τράπεζας Πειραιώς για τον διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής 

εφαρμογής του ΤΜΕΔΕ και μέσω e-mail με την Τράπεζα Πειραιώς και εκτύπωση των αντίστοιχων 

βεβαιώσεων γνησιότητας αυτών. 

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού κάνει δεκτούς τους δέκα οκτώ (18) 

διαγωνιζομένους, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικές προσφορές πληρούν τους 

όρους της Διακήρυξης του παρόντος Διαγωνισμού και την κείμενη νομοθεσία. 

 

 Ο Οικονομικός Φορέας με α/α κατάθεσης 16 και με Αρ. Ηλεκτρονικής Προσφοράς 171915 με 

την επωνυμία/δ.τ.  «ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» δε γίνεται δεκτός διότι δηλώνει στη σελ. 

19 παρ.6) ότι : Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: α) 

τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, α)ΜΕΕΠ [29873] – Κατηγορία [1η: ΟΙΚ, ΟΔΟ, ΥΔΡ, 

ΒΙΟΜ- ΕΝΕΡΓ.] [Α1: Η/Μ, ΛΙΜ.]. 

Σύμφωνα όμως με την οικεία Διακήρυξη πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις όπως αυτές αναφέρονται 

στο άρθρο: 22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα3  Όσον αφορά την τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα απαιτείται οι οικονομικοί φορείς κατά την υποβολή της οικονομικής 

προσφοράς, να διαθέτουν τουλάχιστον την τεχνική στελέχωση, εμπειρία κλπ. όπως αυτά ορίζονται στο  

άρθρο 100 του Ν.3669/2008 και στο άρθρο 75 του Ν.4412/2016 και συγκεκριμένα : για έργα 

κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ από την 1η τάξη και άνω και για έργα κατηγορίας Η/Μ από τη Α2 τάξη 

και άνω. 

 

 Ο Οικονομικός Φορέας με α/α  κατάθεσης 21 και με Αρ. Ηλεκτρονικής Προσφοράς 173605 με 

την επωνυμία/δ.τ.  «3K TEXNIKH A.E.» δεν έγινε δεκτός διότι : 

- ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΕ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ συμμετοχής, 

- ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΕ «ΤΕΥΔ», 

- Η οικονομική προσφορά της εταιρείας δεν ήταν ψηφιακά υπογεγραμμένη όπως ορίζεται στην 

οικεία Διακήρυξη του έργου. 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «Δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής 

υπηρεσίας. […]» 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1θ του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει η Οικονομική 
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Επιτροπή «Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και 

κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, 

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς 

επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους». 

Βάσει της αριθμ. 224/16-10-2020 (ΑΔΑ: Ω5ΤΡΩΛΩ-ΑΘΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

την οποία  αποφασίστηκαν: α) η έγκριση της αρ. 43/2019 μελέτης β) η διεξαγωγή και ο καθορισμός 

του τρόπου ανάθεσης και γ) η έγκριση των όρων του διαγωνισμού - σύνταξη Διακήρυξης, για 

την εκτέλεση του έργου: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε 

Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Κορυδαλλού», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

939.000,00€. δημοσιεύτηκε η με αριθ. πρωτ. 18824/26-10-2020 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 

20PROC007563360 2020–10–30. 

Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό είκοσι εικοσιένα  (21) συμμετέχοντες, από τους οποίους οι 

(18) έγιναν αποδεκτοί για τους λόγους που αναφέρονται στο από 31/03/2021 Πρακτικό Ι της επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισμού. 

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού & Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθμ.: 223/16-10-2020 (ΑΔΑ:6ΩΣΛΩΛΩ-ΔΩ5) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Κορυδαλλού, όπως αυτή είχε προκύψει από την ηλεκτρονική κλήρωση μέσω ΜΗΜΕΔ, γνωμοδότησε με το 

από 31/03/2021 Πρακτικό Ι για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το έργο: «Παρεμβάσεις 

βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Κορυδαλλού», 

συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 939.000,00€. 

Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή να επικυρώσει το από 31/03/2021 Πρακτικό Ι ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης - αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού 

μειοδοτικού διαγωνισμού μέσω Ε.ΣΗ.Δ.Η.Σ του έργου: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής 

αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Κορυδαλλού», συνολικής προϋπολογιζόμενης 

δαπάνης 939.000,00€. 

Η Οικ. Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη της τα προαναφερόμενα, γνωρίζοντας και 

τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 72, 75 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις με αρ. 

πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 20930/31.03.2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-

50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και μετά από διαλογική συζήτηση. 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Α) Εγκρίνει και υιοθετεί πλήρως και στο σύνολό του το από 31/03/2021 Πρακτικό Ι ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης - αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού 

μειοδοτικού διαγωνισμού μέσω Ε.ΣΗ.Δ.Η.Σ του έργου: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής 

αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Κορυδαλλού», συνολικής προϋπολογιζόμενης 

δαπάνης 939.000,00€.  

Β) Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ των Οικονομικών Φορέων με επωνυμίες/δ.τ. : 

1) «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΡ.ΚΑΡΙΝΟΣ» (α/α κατάθεσης 9 - Αρ. Ηλεκτρονικής Προσφοράς 173045) 

2) «ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» (α/α κατάθεσης 16 - Αρ. Ηλεκτρονικής Προσφοράς 171915) 
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3) «3KTEXNIKHA.E.» (α/α  κατάθεσης 21 - Αρ. Ηλεκτρονικής Προσφοράς 173605) 

για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω και 

Γ) Την ανάδειξη ως «Προσωρινού Αναδόχου» του Οικονομικού Φορέα «LATERN CONSTRUCTION 

COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.», ο οποίος 

κατέθεσε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού του διαγωνισμού, ίσο με 

53,05%. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Συντάχθηκε η παρούσα απόφαση και υπογράφεται ως ακολουθεί: 

 

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
       
        ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                 ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

       ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

       ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

       ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

        ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
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