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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 28η̋/2018 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 4-6-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 234/2018

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 68314), ΤΗΣ 23 ΗΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 (ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»,
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.568.668,99 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ. Φ.Π.Α. 24%.
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 4 του μηνό̋ Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με
αριθ. πρωτ: 21281/31-5-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τη̋, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν
παρόντα στη συνεδρίαση έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ (Πρόεδρο̋-Δήμαρχο̋), 2) Κυριακή Ντέρου, 3) Ελένη Καπουσίζογλου (Αντιπρόεδρο̋),
4) Άννα Γκρόζου (τακτικό μέλο̋), 5) Σταυρούλα Συράκου και 6) Κωνσταντίνο̋ Κούβαρη̋
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1)Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλο̋), 2) Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ (τακτικό μέλο̋) και 3) Γεώργιο̋
Καλαμαρά̋ (τακτικό μέλο̋).
Μετά τη διαπίστωση τη̋ απαρτία̋ ο Δήμαρχο̋ - Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋,
κήρυξε την έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋.
Στη συνέχεια εισηγούμενο̋ το 3ο ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα αναφέρθηκε στα υπ΄αριθμ. 21228 & 21223/31-52018 έγγραφα του τμήματο̋ Μελετών τη̋ Διεύθυνση̋ Τεχνικών Υπηρεσιών, τα οποία έχουν ω̋ εξή̋:
Σα̋ διαβιβάζω συνημμένα την εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, σχετικά με την λήψη απόφαση̋
από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση ή μη του Πρακτικού Ι τη̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού τη̋
ανοικτή̋ ηλεκτρονική̋ δημοπρασία̋ μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (με συστημικό αριθμό 68314), τη̋ 23η̋ Απριλίου
2018 (ημέρα Δευτέρα), για την ανάδειξη προσωρινού Αναδόχου του Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
'ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ', ΔΗΜΟY ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», προϋπολογισμού: 3.568.668,99 €
συμπερ. Φ.Π.Α. 24% και παρακαλώ για τη λήψη τη̋ σχετική̋ απόφαση̋.
Παρακαλούμε για την έγκριση ή μη του Πρακτικού Ι τη̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού, τη̋ ανοικτή̋ ηλεκτρονική̋
δημοπρασία̋ μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (με συστημικό αριθμό 68314), τη̋ 23η̋ Απριλίου 2018 (ημέρα Δευτέρα),
για την ανάδειξη προσωρινού Αναδόχου του Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 'ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ', ΔΗΜΟY
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», προϋπολογισμού: 3.568.668,99 € Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με το
άρθρο 98 του Ν.4412/2016.
Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρο̋ ένδεκα (11) Οικονομικοί φορεί̋ από του̋ οποίου̋ έπειτα από τον έλεγχο των
δικαιολογητικών, τον έλεγχο ομαλότητα̋ των οικονομικών προσφορών, τη̋ έγκαιρη̋ προσκόμιση̋ των
πρωτότυπων εγγυητικών επιστολών του̋ καθώ̋ και τον απαιτούμενο έλεγχο εγκυρότητά̋ του̋, κρίθηκαν
αποδεκτοί οι δέκα (10) εκ των ένδεκα (11) Οικονομικών Φορέων, σύμφωνα με το υπ’αριθμ. πρωτ.
21142/31-5-2018 Πρακτικό Ι τη̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού.
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Την χαμηλότερη προσφορά προσέφερε η: Κ/ΞΙΑ ΟΛΥΜΠΙΟΣ Α.Τ.Ε. - ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ Ε.Π.Ε. δίνοντα̋
έκπτωση, με ποσοστό Εσ=62,24 %.
Σα̋ υποβάλλουμε το Πρακτικό Ι τη̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού και παρακαλούμε για τη λήψη τη̋
σχετική̋ απόφαση̋.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι τη̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού
(με συστημικό αριθμό 68314)
Διεξαγωγή̋ ανοικτή̋ διαδικασία̋, μέσω του Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) και των άρθρων 4 & 5 του Ν. 4412/16 όπω̋ ισχύει σήμερα, με κριτήριο ανάθεση̋ την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμή̋, με επιμέρου̋ ποσοστά έκπτωση̋ κατά
ομάδε̋ τιμών, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ τη̋ παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ’ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»
προϋπολογισμού 3.568.668,99 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Στο Κερατσίνι, σήμερα 23 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. οι υπογράφοντε̋:
1. Γεωργαρά̋ Νικόλαο̋ – Αγρ. & Τοπογράφο̋ Μηχανικό̋ (Π.Ε.) – Πρόεδρο̋
2. Γκιέργκιελ Ελζμπιέτα – Πολιτικό̋ Μηχανικό̋ (Π.Ε.) – Μέλο̋
3. Γκαμίλη̋ Νικόλαο̋ – Μηχανολόγο̋ Μηχ/κό̋ (Τ.Ε.) – Μέλο̋
4. Σαραγά̋ Σπυρίδων – Πολιτικό̋ Μηχ/κό̋ (Π.Ε.) – Μέλο̋
5. Ο εκπρόσωπο̋ τη̋ Περιφερειακή̋ Ένωση̋ Δήμων Αττική̋ υποδεικνυόμενο̋ από την (Π.Ε.Δ.Α.):
Λαγουδάκη̋ Αθανάσιο̋ – Δημοτικό̋ σύμβουλο̋ Περάματο̋ – Μέλο̋
6. Ο εκπρόσωπο̋ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδο̋, υποδεικνυόμενο̋ από το (Τ.Ε.Ε.):
Λαμπρόπουλο̋ Δημήτριο̋ – Αγρ. & Τοπογράφο̋ Μηχανικό̋ (Π.Ε.) – Μέλο̋
7. Ο εκπρόσωπο̋ τη̋ Πανελλήνια̋ Ένωση̋ Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
υποδεικνυόμενο̋ από το (Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.):
Λαζάρου Μαρίνο̋ – Ηλεκτρολόγο̋ Μηχανικό̋ (Π.Ε. - Ε.Δ.Ε.) – Μέλο̋
αποτελώντα̋ την κατά νόμο Επιτροπή Διεξαγωγή̋ του Διαγωνισμού σύμφωνα με την υπ’ αρ.
32/2018 Απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνα̋,
συνήλθαν στη Δ/νση τη̋ Τ.Υ. προκειμένου να προβούν στην ΗΛΕΚ ΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ’ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», προϋπολογισμού 3.568.668,99 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ.6410/12-02-2018 διακήρυξη, την υπ’αριθμ.
6397/12-02-2018 προκήρυξη καθώ̋ και την 12955/30-03-2018 προκήρυξη παράταση̋
του διαγωνισμού για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ’ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό ,
παρατήρησε τα εξή̋:
Ο εν λόγω Διαγωνισμό̋ διεξήχθη ηλεκτρονικά μέσω τη̋ διαδικτυακή̋ πύλη̋ www.promitheus.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη, (στο εξή̋ θα αναφέρεται ω̋ σύστημα) και είχε
λάβει ω̋ αύξοντα αριθμό (Α/Α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματο̋ τον αριθμό 68314.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ των προσφορών από του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ ήταν σύμφωνα με την
12955/30-03-2018 προκήρυξη για την παράταση του διαγωνισμού η Τρίτη 17/04/2018 και ώρα
10:00 π.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονική̋ αποσφράγιση̋ των προσφορών η Δευτέρα 23/04/2018 και
ώρα 10.00 π.μ.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ των προσφορών, ο χειριστή̋ τη̋ Αναθέτουσα̋ συνδέθηκε στο
σύστημα, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 68314 και διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί (εμπρόθεσμα)
στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται κατωτέρω, ένδεκα (11) προσφορέ̋ από του̋ παρακάτω
διαγωνιζομένου̋ οικονομικού̋ φορεί̋, όπω̋ εμφανίζονται στον ακόλουθο κατάλογο που παράχθηκε από το
σύστημα:
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Στη συνέχεια, ο χειριστή̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ γνωστοποίησε τον πίνακα σε όλου̋ του̋ συμμετέχοντε̋
μέσω του μενού «Επικοινωνία» και ανάρτησε το σχετικό εκτυπωτικό του συστήματο̋ «Κατάλογο̋
συμμετεχόντων» στο χώρο «Συνημμένα προκηρυγμένου διαγωνισμού» στο ‘‘portal’’ του συστήματο̋.
Κατόπιν, ο χειριστή̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ διαβίβασε ηλεκτρονικά μέσω του συστήματο̋, τον φάκελο του
διαγωνισμού στον Πρόεδρο τη̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού.
Εν συνεχεία, ο Πρόεδρο̋ του Διαγωνισμού συνδέθηκε στο σύστημα και αφού «κατήργησε» τον χειριστή τη̋
αναθέτουσα̋ αρχή̋, εισήλθε στο περιβάλλον αποσφράγιση̋ του συστήματο̋ και
αποσφράγισε τα
«Δικαιολογητικά συμμετοχή̋» & την «Οικονομική Προσφορά» των Οικονομικών Φορέων, ώστε να
είναι δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό του̋ (με τη συμμετοχή ενό̋ μέλου̋ τη̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού).
Ακολούθω̋ 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 συστήματο̋ ο απαραίτητο̋ έλεγχο̋ ομαλότητα̋ των προσφορών, η Επιτροπή
δια του Προέδρου τη̋ ανάρτησε στο «portal» του συστήματο̋ στο χώρο «Συνημμένα προκηρυγμένου
διαγωνισμού» τον ακόλουθο «κατάλογο συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσία̋», όπω̋ αυτό̋ παράχθηκε από
το σύστημα, ώστε αυτό̋ να είναι προσβάσιμο̋ τόσο από την Αναθέτουσα Αρχή όσο και από του̋
οικονομικού̋ φορεί̋, ενώ παράλληλα ενημέρωσε όλου̋ του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ που συμμετείχαν, μέσω
του πεδίου «Επικοινωνία» στέλνοντά̋ του̋ σχετικό ενημερωτικό μήνυμα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Α/Α

Α/Α καταθ.

Επωνυμία Προσφέροντα

Ποσοστό
62,24 %

1

69462

Κ/ΞΙΑ ΟΛΥΜΠΙΟΣ Α.Τ.Ε. ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ Ε.Π.Ε.

2

67267

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΥΡΥΘΜΟΣΔ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ

57,00 %

3

67132

ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Δ.Τ. ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ)

56,76 %
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65643

Κ/ΞΙΑ ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε. - ΚΟΝΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

55,35 %

5

69563

Κ/Ξ ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ- Κ.ΑΔΑΜΙΔΗΣΒΡ.ΣΤΕΦΑΣ Ο.Ε. - ΣΑΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΥ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

54,81 %

6

66181

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ

52,93 %

7

67039

ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Κ.ΠΑΤΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. - ΚΟΥΤΜΟΙΡΙΔΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ

51,60 %

8

64998

ΚΞΙΑ ΤΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΤ. ΡΟΥΣΣΟΣ
ΑΡΤΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.

50,80 %

9

68642

Κ/Ξ ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε. - ΓΕΝΝΑΤΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ

47,53 %

10

70018

Κ/Ξ ΟΔΕΥΣΗ Α.Ε. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

36,93 %

11

70402

ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.

13,21 %

4

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε του̋ δύο υποφακέλου̋ με τα δικαιολογητικά συμμετοχή̋ όλων των
οικονομικών φορέων, προκειμένου να διαπιστώσει εάν περιείχαν τα απαιτούμενα για την πλήρη και έγκυρη
συμμετοχή του̋, (ΤΕΥΔ, εγγυητική επιστολή συμμετοχή̋, καθώ̋ και την οικονομική προσφορά του
συστήματο̋) και στη συνέχεια προχώρησε στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχή̋ που είχαν
υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 24.2 τη̋ Διακήρυξη̋, των ανωτέρω
οικονομικών φορέων, κατά σειρά μειοδοσία̋, καθώ̋ και στον έλεγχο εγκυρότητα̋ των εγγυητικών
επιστολών (ηλεκτρονικών και μη), στον έλεγχο του χρόνου ισχύο̋ των εγγυητικών και τέλο̋ στον έλεγχο τη̋
έγκαιρη̋ προσκόμιση̋ των έντυπων πρωτότυπων εγγυητικών επιστολών (μη ηλεκτρονικέ̋), τι̋ οποίε̋
όφειλαν υποχρεωτικά να προσκομίσουν οι συμμετέχοντε̋ οικονομικοί φορεί̋ ή ενώσει̋ αυτών, εντό̋ τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋ του̋.
Μετά τον έλεγχο τη̋ ορθότητα̋ και τη̋ πληρότητα̋ όλων των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι
:
Στην προσφορά τη̋ ένωση̋ των Οικονομικών Φορέων:
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ
δεν προσδιορίζεται σαφώ̋ για όλε̋ τι̋ κατηγορίε̋ πτυχίων η έκταση και το είδο̋ τη̋
συμμετοχή̋ του κάθε μέλου̋ τη̋ ένωση̋, συμπεριλαμβανομένη̋ τη̋ κατανομή̋ αμοιβή̋ μεταξύ
του̋, σύμφωνα με το άρθρο 3.1 τη̋ διακήρυξη̋.
Τα δικαιολογητικά συμμετοχή̋ των υπόλοιπων Οικονομικών Φορέων ή Ενώσεων Οικονομικών Φορέων
πληρούσαν του̋ όρου̋ τη̋ Διακήρυξη̋ του παρόντο̋ Διαγωνισμού.
Με βάση τα παραπάνω, η κάτωθι:
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ
Αποκλείεται από την διαδικασία, διότι δεν προσδιορίζεται σαφώ̋ για όλε̋ τι̋ κατηγορίε̋
πτυχίων η έκταση και το είδο̋ τη̋ συμμετοχή̋ του κάθε μέλου̋ τη̋ ένωση̋,
συμπεριλαμβανομένη̋ τη̋ κατανομή̋ αμοιβή̋ μεταξύ του̋, επί ποινή̋ απόρριψη̋, σύμφωνα με
το άρθρο 3.1 τη̋ διακήρυξη̋.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού κάνει δεκτού̋ στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, του̋
δέκα (10) συμμετέχοντε̋ Οικονομικού̋ Φορεί̋ ή ενώσεων αυτών, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχή̋
και η οικονομική προσφορά του̋ πληρούν του̋ όρου̋ τη̋ Διακήρυξη̋ του παρόντο̋ Διαγωνισμού ω̋
κατωτέρω:
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Α/Α
1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ (δεκτοί)
Α/Α καταθ.
Επωνυμία Προσφέροντα
Ποσοστό
Κ/ΞΙΑ ΟΛΥΜΠΙΟΣ Α.Τ.Ε. 69462
62,24 %
ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ Ε.Π.Ε.

2

67267

3

67132

4

65643

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΥΡΥΘΜΟΣΔ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ
ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Δ.Τ. ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ)
Κ/ΞΙΑ ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε. - ΚΟΝΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Κ/Ξ ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΚ.ΑΔΑΜΙΔΗΣ-ΒΡ.ΣΤΕΦΑΣ Ο.Ε. ΣΑΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Κ.ΠΑΤΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. ΚΟΥΤΜΟΙΡΙΔΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΚΞΙΑ ΤΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΤ. ΡΟΥΣΣΟΣ
ΑΡΤΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.

57,00 %

56,76 %

55,35 %

5

69563

54,81 %

6

67039

7

64998

8

68642

Κ/Ξ ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε. - ΓΕΝΝΑΤΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ

47,53 %

9

70018

Κ/Ξ ΟΔΕΥΣΗ Α.Ε. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

36,93 %

10

70402

ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.

13,21 %

51,60 %

50,80 %

Η Επιτροπή Διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση τη̋ σύνταξη̋ του εν λόγω «Πρακτικού Ι», εισηγείται την
ανάθεση τη̋ σύμβαση̋ στον πρώτο μειοδότη και θα υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή το σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, ω̋ «εσωτερικό έγγραφο», μέσω τη̋ λειτουργία̋ “επικοινωνία” του συστήματο̋, προ̋
έγκριση και την εν συνεχεία κοινοποίηση τη̋ απόφαση̋ τη̋ Ο.Ε. την οποία θα εκδώσει επί του «Πρακτικού
Ι» σε όλου̋ του̋ συμμετέχοντε̋, μέσω τη̋ λειτουργία̋ “επικοινωνία” του συστήματο̋. Κατά τη̋ απόφαση̋
αυτή̋ χωρεί προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 τη̋ Διακήρυξη̋.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γεωργαρά̋ Νικόλαο̋ – Αγρ. & Τοπογράφο̋ Μηχανικό̋ (Π.Ε.) – Πρόεδρο̋
Γκιέργκιελ Ελζμπιέτα – Πολιτικό̋ Μηχανικό̋ (Π.Ε.) – Μέλο̋
Γκαμίλη̋ Νικόλαο̋ – Μηχανολόγο̋ Μηχ/κό̋ (Τ.Ε.) – Μέλο̋
Σαραγά̋ Σπυρίδων – Πολιτικό̋ Μηχ/κό̋ (Π.Ε.) – Μέλο̋
Eκπρόσωπο̋ Π.Ε.Δ.Α.: Λαγουδάκη̋ Αθανάσιο̋ – Δημοτικό̋ σύμβουλο̋ Περάματο̋ – Μέλο̋
Eκπρόσωπο̋ Τ.Ε.Ε.: Λαμπρόπουλο̋ Δημήτριο̋ – Αγρ. & Τοπογράφο̋ Μηχανικό̋ (Π.Ε.) – Μέλο̋
Eκπρόσωπο̋ Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.: Λαζάρου Μαρίνο̋ – Ηλεκτρολόγο̋ Μηχανικό̋ (Π.Ε. - Ε.Δ.Ε.) – Μέλο̋
H Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο-Πρόεδρο κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο έλαβε υπόψη:
1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τo άρθρο 98 του Ν.4412/2016
3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 21142/31-05-2018 Πρακτικό Ι τη̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού
και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρο̋-Δήμαρχο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋
έθεσε το ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα προ̋ ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 21142/31-5-2018 Πρακτικό Ι τη̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού, τη̋ ανοικτή̋ ηλεκτρονική̋
δημοπρασία̋ μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (με συστημικό αριθμό 68314), τη̋ 23η̋ Απριλίου 2018 (ημέρα Δευτέρα)
και αναδεικνύει προσωρινό Ανάδοχο του Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 'ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ', ΔΗΜΟY
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», προϋπολογισμού: 3.568.668,99 € Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με το
άρθρο 98 του Ν.4412/2016 την εταιρεία Κ/ΞΙΑ ΟΛΥΜΠΙΟΣ Α.Τ.Ε. - ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ Ε.Π.Ε. δίνοντα̋
έκπτωση, με ποσοστό Εσ=62,24 %, η οποία είναι η χαμηλότερη προσφορά.
Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρο̋ ένδεκα (11) Οικονομικοί φορεί̋ από του̋ οποίου̋ έπειτα από τον έλεγχο των
δικαιολογητικών, τον έλεγχο ομαλότητα̋ των οικονομικών προσφορών, τη̋ έγκαιρη̋ προσκόμιση̋ των
πρωτότυπων εγγυητικών επιστολών του̋ καθώ̋ και τον απαιτούμενο έλεγχο εγκυρότητά̋ του̋, κρίθηκαν
αποδεκτοί οι δέκα (10) εκ των ένδεκα (11) Οικονομικών Φορέων.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (234)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 5-6-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
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