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ΑΠΟΠΑΜΑ
ΑΠΟ ΣΟ σπ’ αρηζκ. 03/2020 ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ
ηες Δπηηροπής Δγτωρίοσ Περηοσζίας Κσζήρωλ θαη Αληηθσζήρωλ
Αρηζκ. Απόθαζες: 16/2020
ΘΔΜΑ: Έγθρηζε 1οσ Πραθηηθού αλοηθηού ειεθηροληθού δηαγωληζκού ηοσ έργοσ
«Δπηζθεσή θαη ζσληήρεζε ηρηώροθοσ θηηρίοσ ζηο Γύζεηο Λαθωλίας»
ηα Κχζεξα ζήµεξα ζηηο 14/02/2020, εµέξα ηεο εβδνκάδνο Παξαζθεπή θαη ψξα
09:00, ήξζε ζε ηαθηηθή δεµφζηα ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Δγρσξίνπ Πεξηνπζίαο
Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ ζηα γξαθεία ηεο Δπηηξνπήο, µεηά ηελ απφ 11/02/2020
έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, πνπ επηδφζεθε ζε θαζέλα απφ ηα µέιε
ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α/07-06-2010).
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 5
κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 5 ήηνη:
Παρόληες
1. Δπάγγεινο Βελάξδνο, Πξφεδξνο
2. Βξεηηφο Πξσηνςάιηεο, Αλαπιεξσηήο Πξνέδξνπ
3. Γεψξγηνο Μεγαινθνλφκνο, κέινο
4. Ισάλλεο Βάξδαο, κέινο
5. Γεκήηξηνο Παλάξεηνο, κέινο
Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο ηεο Δπηηξνπήο θαη αθνχ εηζεγήζεθε
ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε φηη :
Με ηελ κε αξηζκφ 37/2019 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο
Δγρσξίνπ Πεξηνπζίαο Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ εγθξίζεθε ε κε αξηζκφ 29/2019 κειέηε
πνπ ζπλέηαμε ην Σκήκα Σερληθήο Τπνζηήξημεο Νεζησηηθψλ Γήκσλ, ηεο Γηεχζπλζεο
Σερληθψλ Έξγσλ, ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Νήζσλ, ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο γηα ην
έξγν «Δπηζθεσή θαη ζσληήρεζε ηρηώροθοσ θηηρίοσ ζηο Γύζεηο Λαθωλίας»
πξνυπνινγηζκνχ 90.322,58 Δπξψ, ΦΠΑ 24% 21.677,42 επξψ θαη ζπλνιηθή δαπάλε
112.000,00 επξψ θαη νξίζζεθε ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηνλ ηξφπν ηεο αλνηθηήο
δηαδηθαζίαο επηινγή αλαδφρνπ.
Με ηελ κε αξηζκφ 443/12-12-2019 απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο εγθξίζεθε
δαπάλε πνζνχ 120.000,00 επξψ, απφ ηνλ Κ.Α. 02.30.7331.02.05 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο
Δπηηξνπήο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019, α/α δέζκεπζεο 84/2019, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ
«Δπηζθεσή θαη ζσληήρεζε ηρηώροθοσ θηηρίοσ ζηο Γύζεηο Λαθωλίας» , πνζφ ην νπνίν
απνηειεί ηελ θαηαλνκή πηζηψζεσλ έηνπο 2019 γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, φπσο έρεη
εγθξηζεί θαη ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ηζρχνληα πξνυπνινγηζκφ θαη ην ηερληθφ πξφγξακκα ηεο
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.
Έρεη ππνβιεζεί πξσηνγελέο αίηεκα ζην ΚΗΜΓΗ κε κνλαδηθφ αξηζκφ
19REQ006023894.
ηε ζπλέρεηα κε ηελ 37/2019 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο
εγθξίζεθε ε δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ, ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζην ΚΗΜΓΗ κε κνλαδηθφ
αξηζκφ 19PROC006125943 ζηηο 31-12-2019 θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ Γηαχγεηα κε ΑΓΑ:
6Ν6ΤΟΡ18-ΥΞ6 ζηηο 31-12-2019.
Ο ελ ιφγσ δηαγσληζκφο δηεμήρζε ειεθηξνληθά ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηε
Γηαθήξπμε, κέζσ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ζην
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εμήο ζχζηεκα) θαη είρε ιάβεη σο αχμνληα αξηζκφ (Α/Α) ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ
ζπζηήκαηνο ηνλ αξηζκφ 87336.
Η θαηαιπηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ήηαλ ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσλ
Γηαθήξπμε ε Γεσηέρα 20/01/2020 θαη ώρα 15:00 θαη ε εκεξνκελία ειεθηξνληθήο
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ε Πέκπηε 30/01/2020 θαη ώρα 10:00 π.κ.
Μεηά ηελ αλσηέξσ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ν
ρεηξηζηήο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο δηαπίζησζε φηη ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ ζπκκεηείραλ
ηρείς (3) δηαγωληδόκελοη θαη αλάξηεζε ην ζρεηηθφ έγγξαθν «Καηάιογος
ζσκκεηετόληωλ» ζην «portal» ηνπ ζπζηήκαηνο.
Καηφπηλ ε Δπηηξνπή, γηα ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ζπλδέζεθε ζην
ζχζηεκα επέιεμε ηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ 87336 θαη δηαπίζησζε φηη έρνπλ
ππνβιεζεί εκπξφζεζκα ζην δηαγσληζκφ θαη κε ηε ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα,
ηξεηο πξνζθνξέο απφ ηνπο παξαθάησ δηαγσληδφκελνπο:
ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ
A/A
1
2
3

ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑ
Μ. ΚΑΣ.ΙΚΔ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Π . ΚΟΦΙΝΑΚΟ
ΣΑΘΗ ΔΡΑΦΔΙΜ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ.

ΥΡΟΝΟ
ΤΠΟΒΟΛΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ
19/01/2020 13:13:11
20/01/2020 11:48:21
20/01/2020 12:19:56

Καηφπηλ ν ρεηξηζηήο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο δηαβίβαζε ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ
ζπζηήκαηνο, ηνλ θάθειν ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
Δλ ζπλερεία ν Πξφεδξνο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζηηο 30/01/2020 θαη ψξα 10:00 π.κ.
πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ζπλδέζεθε ζην
ζχζηεκα, επέιεμε ηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε Α/Α ζπζηήκαηνο 87336 θαη αθνχ
«θαηήξγεζε» ηνλ ρεηξηζηή ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, απνζθξάγηζε κε ηελ ζπκκεηνρή ελφο
κέινπο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηνπο θαθέινπο πξνζθνξάο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη
αθνινχζσο ε Δπηηξνπή πξνρψξεζε ζηελ θαηαγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θαθέισλ
δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ.
Η Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ επηζήκαλε φηη κέρξη ην ζηάδην απηφ ηεο δηαδηθαζίαο
(εκεξνκελία θαη ψξα) δελ ήηαλ δπλαηή ε πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ.
ηε ζπλέρεηα ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ
νξίδεηαη ζην άξζξν 18 ηεο δηαθήξπμεο πξνέβεζαλ ζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ
ππνθαθέινπ «Γηθαηοιογεηηθά ζσκκεηοτής» θαη ηνπ ππνθαθέινπ «Οηθολοκηθή
προζθορά» θαη αθνινχζσο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνέβε ζηελ αλάξηεζε ηνπ θάησζη
ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ κεηνδνζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε νη πξνζθέξνληεο.
ΠΗΝΑΚΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ ΚΑΣΑ ΔΗΡΑ ΜΔΗΟΓΟΗΑ
A/A

Α/Α ΚΑΣΑΘΔΖ

1

141919

2

140835

3

142340

ΔΠΧΝΤΜΗΑ
ΠΟΟΣΟ
ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑ
ΣΑΘΗ ΔΡΑΦΔΙΜ ΚΑΙ
31,04%
ΙΑ Δ.Δ.
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ
Π
.
11,81%
ΚΟΦΙΝΑΚΟ
Μ. ΚΑΣ. Ι.Κ.Δ.
2,26%

ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνέβε, θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο ζε έιεγρν ηεο
νιφγξαθεο θαη αξηζκεηηθήο αλαγξαθήο ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο θαη ηεο
νκαιήο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο, βάζεη ηεο παξαγσγήο ζρεηηθνχ ςεθηαθνχ αξρείνπ, κέζα απφ
ην ζχζηεκα.
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Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχληαμεο ηνπ «Πραθηηθού Η»,
πξνέβε ζηνλ έιεγρν εγθπξφηεηαο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαη ησλ Δπξσπατθψλ
Δληαίσλ Δγγξάθσλ χκβαζεο (ΔΔΔ), θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηηο βεβαηψζεηο
εγθπξφηεηαο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ζπκκεηνρήο ηξηψλ (3) πνπ ηππψζεθαλ κέζσ ηεο
ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο ηνπ ΣΜΔΓΔ, έθαλε δεθηνχο φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην
επφκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ.
ηνλ θαησηέξσ πίλαθα αλαγξάθνληαη νη ηρεης (3) δηαγσληδφκελνη, νη νηθνλνκηθέο
πξνζθνξέο θαη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ θαηέζεζαλ, νη νπνίεο πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο
Γηαθήξπμεο ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ.
Α/Α ΚΑΣΑΘΔΖ

ΔΠΧΝΤΜΗΑ
ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑ

1

141919

2

134345

3

142340

ΣΑΘΗ ΔΡΑΦΔΙΜ ΚΑΙ ΙΑ
Δ.Δ.
ΣΑΤΡΟ ΔΓΙΑΡΟΓΛΟΤ ΣΟΤ
ΝΙΚΟΛΑΟΤ
Μ. ΚΑΣ. Ι.Κ.Δ.

A/A

ΠΟΟΣΟ
31,04%
11,81%
2,26%

Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχληαμεο ηνπ ελ ιφγσ
«Πξαθηηθνχ Ι», εηζεγήζεθε ηελ πξνζσξηλή αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ κεηνδφηε, κε
επσλπκία «ΣΑΘΖ ΔΡΑΦΔΗΜ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ.», κέρξη ηνλ έιεγρν ησλ
Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, ν νπνίνο πξνζέθεξε κέζε έθπησζε ηρηάληα έλα θαη
ηέζζερα ηοης εθαηό (31,04%), ήηνη πξνζέθεξε ηελ ρακειφηεξε ηηκή θαη θαιχπηεη φιεο
ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 4.1.ε.
ηεο δηαθήξπμεο θαη ην άξζξν 95 ηνπ Ν. 4412/2016.
Η Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ ππέβαιιε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (Δπηηξνπή Δγρσξίνπ
Πεξηνπζίαο Κπζήξσλ & Αληηθπζήξσλ) ην ζρεηηθφ «Πξαθηηθφ Ι», πξνο έγθξηζε, κε ην
νπνίν εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηες ζύκβαζες ζηολ κεηοδόηε, θαζψο επίζεο θαη ην
ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, σο “εζσηεξηθφ”, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο “επηθνηλσλία” ηνπ
ππνζπζηήκαηνο.
Καηόπηλ ηωλ αλωηέρω εηζεγούκαζηε ηελ έγθρηζε ηοσ 1οσ πραθηηθού ηες
δεκοπραζίας :
«Δπηζθεσή θαη σληήρεζε Σρηώροθοσ Κηηρίοσ ζηο Γύζεηο Λαθωλίας» θαη ηελ
αλάζεζε ηες ζύκβαζες ζηολ κεηοδόηε κε επωλσκία «ΣΑΘΖ ΔΡΑΦΔΗΜ ΚΑΗ
ΗΑ Δ.Δ.»
Ο νπνίνο πξνζέθεξε κέζε έθπησζε ηρηάληα έλα θαη ηέζζερα ηοης εθαηό (31,04%),
ήηνη πξνζέθεξε ηελ ρακειφηεξε ηηκή θαη θαιχπηεη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο
ζην δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 4.1.ε. ηεο δηαθήξπμεο θαη ην άξζξν
95 ηνπ Ν. 4412/2016.
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ
Α) Δγθξίλεη ην απφ 04-02-2020

πραθηηθό Η επηηξνπήο Γηαγσληζκνχ

ηνπ έξγνπ:

«Δπηζθεσή θαη ζσληήρεζε ηρηώροθοσ θηηρίοσ ζηο Γύζεηο Λαθωλίας»
Β) Αλαζέηεη ηελ ζχκβαζε ζηνλ πξνζσξηλφ κεηνδφηε κε ηελ επσλπκία «ΣΑΘΖ
ΔΡΑΦΔΗΜ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ.» πνπ πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο κε κέζε έθπησζε
31,04% δίλνληαο ηελ ρακειφηεξε ηηκή θαη θαιχπηεη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο
ζην δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 4.1.ε. ηεο δηαθήξπμεο θαη ην άξζξν
95 ηνπ Ν.4412/2016.
Απηή ε απφθαζε έιαβε αχμνληα αξηζκφ 16/2020.
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Γη’ απηφ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ.

Ο Πρόεδρος

Σα Μέιε

ΒΡΔΣΣΟ ΠΡΧΣΟΦΑΛΣΖ
ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΒΔΝΑΡΓΟ
ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΔΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟ
Αθρηβές απόζπαζκα
Ο Πρόεδρος ηες Δπηηροπής
ΗΧΑΝΝΖ ΒΑΡΓΑ

ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΒΔΝΑΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΑΡΔΣΟ

