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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22413-61339, 22413-61301   

E-mail : oikepitropi@rhodes.gr,  URL : www.rhodes.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 29
ης

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης 2021 

της 20
ης

 Ιουλίου 2021 

 

Αριθμός Απόφασης 545/2021 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 53
ο
  

   Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ». 
(α/α εισήγησης 1137/14-07-2021 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υποδομών). 

 

Στη Ρόδο σήμερα Τρίτη  20
η
 Ιουλίου 2021 με την δια περιφοράς διαδικασία  η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Ρόδου (σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 760/08-09-2019 

(676ΧΩ1Ρ-ΧΑΞ)  «Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου (άρθρα 74 Ν.3852/2010, 71 

Ν.4555/2018, 2 Ν.4623/2019 και εγκύκλιο ΥΠΕΣ ΑΡ. 90/2019», την με αρ. 276/23-09-2020 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου «Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους» και την υπ’ αριθμό 2116/29-

09-2020 απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.:9ΑΟΦΩ1Ρ-79Φ) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως  τακτικά μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και Δημάρχου Δήμου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη, με 

αριθμ. πρωτ.: 2/35179/16-07-2021, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, 

παράγραφος 6 του Ν.4555/2018, το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 και τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 

163/33282/29-5-2020 του Υπ. Εσωτερικών και τις Εγκυκλίους 18318/13-3-2020, 40 με αρ.πρωτ.: 20930/31-

3-2020 και 426/2020 με αρ. πρωτ.: 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ και, αποφασίζει την έκδοση των κατωτέρω 

αποφάσεων. 

        Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών, συναινούν με την δια περιφοράς 

διαδικασία άνω των 2/3 μελών ήτοι δέκα (10) μέλη, η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη λήψη 

απόφασης. 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 

01.  Καμπουράκης Β. Αντώνης  

02. Καρίκης Ευστράτιος  

03.  Καμπούρης Τηλέμαχος  

04.  Φλοσκάκης Νεκτάριος  

05.  Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα  

06.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  
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07.  Μανέττας Βασίλειος  

08.  Σπυρόπουλος Σπύρος  

09.Διακοσταματίου Σάββας   

10. Παλαιολόγου Μιχαήλ   

11. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος (Δήλωσε 

την παρουσία του στην τακτική συνεδρίαση αλλά αποχή 

από την ψηφοφορία των θεμάτων) 

 

 

Το μέλος της μειοψηφίας κ. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος δήλωσε το εξής: 
… Κύριοι πρέπει να σας δηλώσω την παρουσία μου στην ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση δια περιφοράς της 29ης Οικονομικής 

Επιτροπής, την Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2021, και συγχρόνως την αποχή μου από την ψηφοφορία των  θεμάτων για τους 

λόγους τους οποίους έχω εκφράσει στο παρελθόν επανειλημμένα.  

 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης, επί συνόλου εβδομήντα τρία (73), στη συνέχεια τέθηκε υπόψη, η εισήγηση της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υποδομών με α/α 1137/14-07-2021 της εφαρμογής εισηγήσεων του 

Δήμου Ρόδου, η  οποία έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ» 

προϋπολογισμού 730.000,00€ (Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%) με α.α. ΕΣΗΔΗΣ 93669 

Σας αποστέλλουμε το 2ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ», όπως συντάχθηκε από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και στάλθηκε στην 

Υπηρεσία μας, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών που κατέθεσε ο προσωρινός ανάδοχος ηλεκτρονικά στις 

23/6/2021, καθώς επίσης και έντυπα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 16/31063/25-6-2021 έγγραφό του, σύμφωνα με 

τον Ν. 4412/2016 και με την Διακήρυξη του έργου.  

Σύμφωνα με το 2ο Πρακτικό, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της Σύμβασης 

του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ» υπέρ της εταιρείας «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 

μέση προσφερόμενη έκπτωση 36,62% και ποσό προσφοράς 373.123,76 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.. 

Μετά τα ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται : 

1. Την  έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και την κατακύρωση της 

Σύμβασης για την κατασκευή του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ» στην Εργοληπτική 

Εταιρεία «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  με μέση έκπτωση 36,62% και ποσό προσφοράς 373.123,76 € 

πλέον Φ.Π.Α. 24%. 

2. Την  εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης. 

 

2
ο
 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

(2
ο
 Στάδιο : Έλεγχος: «Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου» -                                                  

«Κατακύρωση Σύμβασης») 

Διεξαγωγής ηλεκτρονικού, δημοσίου, ανοικτού διαγωνισμού, με Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 93669, 

επιλογής αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 

βάση την τιμή για την κατασκευή του έργου με τίτλο: 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ» 

Εκτιμώμενης Αξίας :  730.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) 

(βάσει του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016) 
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Στην Ρόδο, την 30
η
 του μηνός Ιουνίου του έτους 2021 οι κάτωθι: 

1)  ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ        -    Υπηρεσιακός Πρόεδρος (Τακτικός)   

2)  ΠΑΥΛΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ        -    Υπηρεσιακό Μέλος  (Τακτικό)   

3)  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     -    Υπηρεσιακό Μέλος  (Τακτικό)   

αποτελούντες τη νόμιμη επιτροπή διεξαγωγής - διενέργειας του διαγωνισμού, βάσει της υπ’ αριθμ. 

830/2020 (ΑΔΑ: 6Ζ5ΥΩ1Ρ-ΦΗΔ) Απόφασης του αποσπάσματος πρακτικού της 40
ης

/Θέμα61
ο
/30-10-2020 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, συνεδριάσαμε στο γραφείο του Προέδρου της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, ήτοι στα κεντρικά γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου 

(Δ.Τ.Ε.Δ.) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Π.Ν.Αι.), (Ι. Λόχου 4, Ρόδος 85131), προκειμένου να 

διενεργήσουμε το 2
ο
 Στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, ήτοι να ελέγξουμε τα υποβληθέντα 

«Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου» και να προτείνουμε σχετικώς, την «Κατακύρωση Σύμβασης» στα 

πλαίσια του με Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 93669 ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που αφορά στην με αριθμ. 

πρωτ. : 16/55818/4-11-2020 (ΑΔΑ : 6ΕΥ7Ω1Ρ-ΥΥ1), (ΑΔΑΜ : 20PROC007587093  2020-11-04) Περίληψη 

Διακήρυξης (Προκήρυξη) του Δήμου Ρόδου για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου με τίτλο : 

««ΑΑννάάππλλαασσηη  ΠΠλλααττεείίααςς  ΦΦααλληηρραακκίίοουυ» 

Εκτιμώμενης Αξίας :  730.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) 

Ειδικότερα, προβήκαμε στην διεξαγωγή του συνοπτικού διαγωνισμού ως εξής: 

Α) Ολοκληρωμένη Διενέργεια 1
ου

 Σταδίου Διεξαγωγής Διαγωνισμού 

 (Αποσφράγιση & Αξιολόγηση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική 

Προσφορά») 

Α.1   Αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά»  

Βάσει της με αριθμ. πρωτ. : 16/55824/4-11-2020 (ΑΔΑΜ 20PROC007587362  2020-11-04) 

Διακήρυξης του Δήμου Ρόδου, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν η 23/11/2020, 

ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 π.μ. και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των (υπό)φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» ορίστηκε η 27/11/2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

και ώρα 10:00 π.μ..  

Η έναρξη της διεξαγωγής - διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της με αριθμ. πρωτ. : 

16/55824/4-11-2020 (ΑΔΑΜ 20PROC007587362  2020-11-04) Διακήρυξης του Δήμου Ρόδου και του 

νομικού πλαισίου που την διέπει, προβλεπόταν να λάβει χώρα στα κεντρικά γραφεία της Δ.Τ.Ε.Δ της 

Π.Ν.Αι. (Ι. Λόχου 4, Ρόδος 85131) και ειδικότερα στο γραφείο του Προέδρου της Ε.Δ., του κου. Λυμπέρη 

Νικόλαου, την 27/11/2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ..  

Στις 24-11-2020, ήτοι τρείς ημέρες προ της προβλεπομένης ημερομηνίας αποσφραγίσεως,                             

η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου, ως Αναθέτουσα Αρχή, με το υπ’ αριθμ. 

πρωτ.: 16/59670/24-11-2020 έγγραφο της, το οποίο και κοινοποίησε μέσω της λειτουργικότητας 

“Επικοινωνία” του με Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 93669 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, ενημέρωσε τους 

ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, πως η αποσφράγιση ενδεχομένως να μην πραγματοποιηθεί την 

27/11/2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ., λόγω πιθανής αποχής μελών της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, κατόπιν προγραμματισμένης Πανελλαδικής Απεργίας – Αποχής των μελών των Ομοσπονδιών 

από την συμμετοχή τους στις δημοπρασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών για ημερομηνίες 

δημοπράτησης από 23 Νοεμβρίου – 11 Δεκεμβρίου με ενδεχόμενη χρονική επέκταση.       

Στις 08-03-2021, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου, ως Αναθέτουσα 

Αρχή, με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 16/11417/08-03-2021 έγγραφο της, το οποίο και κοινοποίησε μέσω της 

λειτουργικότητας “Επικοινωνία” του με Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 93669 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, 

ενημέρωσε τον Χειριστή, την Επιτροπή Διαγωνισμού και τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, πως 

κατόπιν ολοκληρώσεως της Πανελλαδικής Απεργίας – Αποχής των μελών των Ομοσπονδιών από την 

συμμετοχή τους στις δημοπρασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών, καθορίζεται νέα ημερομηνία 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά», 

η 18/03/2021, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρες 10:00 - 13:00.        
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Στις 18-03-2021, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

και «Οικονομική Προσφορά», βάσει των όρων του άρθρου 4.1 παρ.β) της Διακήρυξης συνδέθηκαν στην 

πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) o Πρόεδρος της 

Ε.Δ., κ. Λυμπέρης Νικόλαος καθώς και το  Μέλος της Ε.Δ., κος. Παυλούς Νικόλαος, επέλεξαν τον 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό με Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 93669 και προχώρησαν στη αποσφράγιση του 

διαγωνισμού (Δικαιολογητικά Συμμετοχής & Οικονομική Προσφορά) θέτοντας στο κατάλληλο πεδίο της 

πλατφόρμας του Συστήματος το όνομα χρήστη και το προσωπικό κωδικό πρόσβασης.  

Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αποσφράγισης, έγινε η σχετική αποσύνδεση από το 

υποσύστημα της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) 

που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση διαγωνισμών και επανασυνδέθηκε στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. o Πρόεδρος 

της Ε.Δ., κ. Λυμπέρης Νικόλαος με τα διαπιστευτήρια αυτού (όνομα χρήστη και  προσωπικό κωδικό 

πρόσβασης), προκειμένου να ανοιχτούν οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές και τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.  

Από την παραπάνω διαδικασία διαπιστώθηκε από την Ε.Δ., πως οι κάτωθι επτά (7) συμμετέχοντες - 

διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν ηλεκτρονικές προσφορές, με την κάτωθι σειρά κατάταξης, 

όπως αυτή εμφαίνεται στο σύστημα :  

1)   «VAST MAKE IKE»    

(A/A Ηλεκτρ. Κατάθεσης : 171385 – Σύνολο Προσφοράς : 369.250,07€ -  Ημερομηνία/ώρα:  

20/11/2020 15:30:19)  

2)   «ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ»  

(A/A Ηλεκτρ. Κατάθεσης : 172322 – Σύνολο Προσφοράς : 384.716,77€ -  Ημερομηνία/ώρα:  

18/11/2020 14:47:24)  

3)   «ΕΡΓΩΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»   

(A/A Ηλεκτρ. Κατάθεσης : 172855 – Σύνολο Προσφοράς : 520.601,48€ -  Ημερομηνία/ώρα:  

23/11/2020 09:48:36)  

4)   «ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»   

(A/A Ηλεκτρ. Κατάθεσης : 172866 – Σύνολο Προσφοράς : 582.822,59€ -  Ημερομηνία/ώρα:  

23/11/2020 09:47:09)  

5)   «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»   

(A/A Ηλεκτρ. Κατάθεσης : 171793 – Σύνολο Προσφοράς : 373.123,76€ -  Ημερομηνία/ώρα:  

23/11/2020 09:38:46)  

6)   «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»   

(A/A Ηλεκτρ. Κατάθεσης : 171204 – Σύνολο Προσφοράς : 582.822,59€ -  Ημερομηνία/ώρα:  

23/11/2020 09:13:00)  

7)   «ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ»   

(A/A Ηλεκτρ. Κατάθεσης : 171211 – Σύνολο Προσφοράς : 582.822,59€ -  Ημερομηνία/ώρα:  

21/11/2020 12:42:24)  

Α.2   Αξιολόγηση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά»  

Το αποτέλεσμα του σταδίου της διαγωνιστικής διαδικασίας που αφορά στην έλεγχο και την 

αξιολόγηση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομικές Προσφορές», κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 4.1 της Διακήρυξης, το οποίο ολοκληρώθηκε την 

23-03-2021, (κατόπιν παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης εγκυρότητας της κατατιθέμενης έντυπης εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής), των επτά (7) συμμετεχόντων οικονομικών φορέων των οποίων οι προσφορές 

ελέχθησαν και αξιολογήθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.), παρατίθεται κάτωθι: 

 Αναδείχτηκε Προσωρινός Ανάδοχος : 

O Οικονομικός Φορέας : «VAST MAKE IKE», του οποίου η προσφορά με α/α ηλεκτρονικής 

κατάθεσης 171385 κρίθηκε Αποδεκτή και ο οποίος μειοδότησε, προσφέροντας μέση έκπτωση 

37,28% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης και συνολικό ποσό προσφοράς 369.250,07 € πλέον 

ΑΔΑ: ΨΚ7ΡΩ1Ρ-ΜΛΠ
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Φ.Π.Α. 24%. (εκ του οποίου ποσό 272.095,18€ για Εργασίες, ποσό 48.977,13€ για ΓΕ & ΟΕ 18%, ποσό  

48.160,85€ για Απρόβλεπτα 15% και ποσό 16,91€ για Αναθεώρηση). 

 Κρίθηκαν Αποδεκτές οι Προσφορές (κατά σειρά μειοδοσίας – πλην του Προσωρινού Αναδόχου): 

Των συμμετεχόντων Οικονομικών Φορέων : 

  «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 «ΕΡΓΩΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα : 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

(Αποδεκτές Οικονομικές Προσφορές Κατά Σειρά Μειοδοσίας – πλην Προσωρινού Αναδόχου) 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
Α/Α 

ΗΛΕΚΤΡ. 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

1 

 

ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

171793 373.123,76 € 36,62% 

2 
 

ΕΡΓΩΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

172855 520.601,48 € 11,57% 

 Κρίθηκαν Μη Αποδεκτές οι Προσφορές : 

Των συμμετεχόντων Οικονομικών Φορέων: 

 «ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ» 

 «ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »    

 «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 «ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Κατόπιν η Ε.Δ., προέβη στη σύνταξη του από 23-03-2021, 1
ου

 Πρακτικού (1
ο
 Στάδιο : Αποσφράγιση - 

Αξιολόγηση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» - «Ανάδειξη 

Προσωρινού Αναδόχου»), το οποίο και υπέγραψε ηλεκτρονικά ο Πρόεδρος και τα μέλη της Ε.Δ.. 

Το από 23-03-2021, 1
ο
 Πρακτικό, ΠΡΟΤΕΙΝΕ τα κάτωθι:  

Α)  Την Έγκριση του από 23-03-2021, 1
ου

 Πρακτικού (1
ο
 Στάδιο : Αποσφράγιση - Αξιολόγηση των 

(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» - «Ανάδειξη Προσωρινού 

Αναδόχου»), της Διεξαγωγής του με Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 93669, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

Ανοικτής Διαδικασίας Επιλογής Αναδόχου με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 

άποψη προσφοράς με βάση την τιμή, για την ανάθεση του έργου με τίτλο:                                 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ», με αναδειχθέντα «Προσωρινό Ανάδοχο» τον Οικονομικό 

Φορέα : «VAST MAKE IKE», του οποίου η προσφορά με α/α ηλεκτρονικής κατάθεσης 171385 κρίθηκε 

Αποδεκτή και ο οποίος μειοδότησε, προσφέροντας μέση έκπτωση 37,28% επί των τιμών του 

τιμολογίου μελέτης και συνολικό ποσό προσφοράς 369.250,07 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. (εκ του οποίου ποσό 

272.095,18€ για Εργασίες, ποσό 48.977,13€ για ΓΕ & ΟΕ 18%, ποσό  48.160,85€ για Απρόβλεπτα 15% 

και ποσό 16,91€ για Αναθεώρηση) 

Β) Την Ανάδειξη ως «Προσωρινού Αναδόχου» κατασκευής του έργου με τίτλο:                                       

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ», του Οικονομικού Φορέα : «VAST MAKE IKE», του 

οποίου η προσφορά με α/α ηλεκτρονικής κατάθεσης 171385 κρίθηκε Αποδεκτή και ο οποίος 

μειοδότησε, προσφέροντας μέση έκπτωση 37,28% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης και συνολικό 

ποσό προσφοράς 369.250,07 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.. 
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Γ)  Την Αποδοχή και την συνέχιση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας, για τους προσφέροντες οικονομικούς 

φορείς (κατά σειρά μειοδοσίας – πλην του αναδειχθέντα προσωρινού αναδόχου): 

 «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 «ΕΡΓΩΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν Αποδεκτές, κατά την ολοκλήρωση του σταδίου που αφορά τον 

έλεγχο και αξιολόγηση των (υπό)φάκελων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική 

Προσφορά», βάσει των διατάξεων του άρθρου 98 του Ν. 4412/2016. 

Δ) Την Απόρριψη και τον Αποκλεισμό από την συνέχιση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας, για τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς : 

  «ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ» 

 «ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »    

 «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 «ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

 των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν Μη Αποδεκτές, κατά την ολοκλήρωση του σταδίου που αφορά τον 

έλεγχο και αξιολόγηση των (υπό)φάκελων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική 

Προσφορά», βάσει των διατάξεων του άρθρου 98 του Ν. 4412/2016. 

Στις 24-03-2021, με ευθύνη του Προέδρου τη Ε.Δ. και με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 4.1.η) της 

Διακήρυξης, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. : ΔΤΕ/1482/24-03-2021 έγγραφο, διαμέσου του πρωτοκόλλου της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, απεστάλλει το από 23-03-2021, 1
ο
 Πρακτικό, στην Διεύθυνση 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου, ως Αναθέτουσα Αρχή, για τις δικές της ενέργειες.  

Β) Προκαταρκτικές  Εργασίες Διενέργειας 2
ου

 Σταδίου Διεξαγωγής Διαγωνισμού 

 (Παραλαβή φακέλου «Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου») 

Την 1-04-2021, ο προτεινόμενος από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού με το από 23-03-2021,                  

1
ο
 Πρακτικό (1

ο
 Στάδιο : Αποσφράγιση - Αξιολόγηση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και 

«Οικονομική Προσφορά» - «Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου»), της Διεξαγωγής του με                                       

Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 93669, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας Επιλογής Αναδόχου 

με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση την τιμή, για την 

ανάθεση του έργου με τίτλο:  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ», αναδειχθέντας «Προσωρινός 

Ανάδοχος», ήτοι ο Οικονομικός Φορέας : «VAST MAKE IKE», υπέβαλλε μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ, Υπεύθυνη Δήλωση περί Οψιγενών Μεταβολών, κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 4.2 της Διακήρυξης, με την οποία γνωστοποίησε ότι “έχουν επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις τις 

οποίες είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι πληρεί και για τις οποίες 

έλαβε γνώση μετά τη δήλωση (οψιγενείς μεταβολές) και ως εκ τούτου, εφόσον προσκληθεί, δε θα μπορέσει 

να προσκομίσει πλήρη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου για τον εν λόγω διαγωνισμό”. 

Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 817/09-04-2021 σχετικής εισηγήσεως της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών του Δήμου Ρόδου, ως αρμόδιας Αναθέτουσας Αρχής, την 31-05-2021, βάσει της υπ’ αριθμ. 

386/2021 (ΑΔΑ : 6IΩ2Ω1Ρ-6ΩΤ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, απορρίφτηκε 

και αποκλείστηκε μεταξύ των άλλων, από την συνέχιση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας, ο προτεινόμενος 

αναδειχθέντας με το από 23-03-2021, 1
ο
 Πρακτικό (1

ο
 Στάδιο : Αποσφράγιση - Αξιολόγηση των (υπό)φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» - «Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου»), της 

Διεξαγωγής του με Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 93669, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας 

Επιλογής Αναδόχου με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση την 

τιμή, για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ», «Προσωρινός 

Ανάδοχος», ήτοι ο Οικονομικός Φορέας : «VAST MAKE IKE», του οποίου η προσφορά με α/α 

ηλεκτρονικής κατάθεσης 171385 κρίθηκε Αποδεκτή και ο οποίος μειοδότησε, καθόσον ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας υπέβαλε την από 01-04-2021 Υπεύθυνη Δήλωση περί Οψιγενών Μεταβολών, οι 

οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 

ειδοποίησης/πρόσκλησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης και ως εκ τούτου, εφόσον 

κληθεί, δεν θα μπορέσει να προσκομίσει πλήρη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου. 
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Με την ιδία ως άνω Απόφαση, ήτοι την υπ’ αριθμ. 386/2021 (ΑΔΑ : 6IΩ2Ω1Ρ-6ΩΤ) Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, την 31-05-2021, εγκρίθηκε η ανάδειξη ως «Προσωρινού 

Ανάδοχου», του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα ο οποίος κατατάχθηκε δεύτερος (2
ος

) κατά σειρά 

μειοδοσίας, βάσει του από 23-03-2021, 1
ου

 Πρακτικού (1
ο
 Στάδιο : Αποσφράγιση - Αξιολόγηση των 

(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» - «Ανάδειξη Προσωρινού 

Αναδόχου»), της Διεξαγωγής του με Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 93669, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

Ανοικτής Διαδικασίας Επιλογής Αναδόχου με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς με βάση την τιμή, για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ», ήτοι του Οικονομικού Φορέα : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», του οποίου η 

προσφορά με α/α ηλεκτρονικής κατάθεσης 171793 κρίθηκε Αποδεκτή, προσφέροντας μέση έκπτωση 

36,62% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης και συνολικό ποσό προσφοράς 373.123,76 € πλέον Φ.Π.Α. 

24%.  

Την 15-06-2021, με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 16/28778/15-06-2021 έγγραφο της, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 

και Υποδομών του Δήμου Ρόδου, ως αρμόδια Αναθέτουσα Αρχή, βάσει των όρων του άρθρου 4.2.α) της 

Διακήρυξης, προσκάλεσε γραπτώς, τον ως άνω προσφέροντα οικονομικό φορέα, ήτοι τον οικονομικό φορέα 

: «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση σύμβασης 

(«αναδειχθέντα προσωρινό ανάδοχο»), όπως υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης κοινοποίησης σε αυτόν τα προβλεπόμενα, βάσει των όρων του άρθρου 

4.2 της Διακήρυξης, δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, 

όπως αυτά καθορίζονται στα άρθρα 23.2 έως 23.10 της Διακήρυξης. Η εν λόγω πρόσκληση, κοινοποιήθηκε 

στον προαναφερόμενο οικονομικό φορέα και ηλεκτρονικώς την 16-06-2021, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. 

Στις 23-06-2021, ο Οικονομικός Φορέας : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», υπέβαλε, βάσει των όρων του 

άρθρου 4.2.β) της Διακήρυξης, στην Αναθέτουσα Αρχή, σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της λειτουργικότητας 

της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ, τα ζητούμενα «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου».  

Στις 25-06-2021, ο οικονομικός φορέας : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», υπέβαλε στην Διεύθυνση 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου, ως αρμόδια Αναθέτουσα Αρχή, σφραγισμένο φάκελο με 

τα «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου», σε έντυπη μορφή, ήτοι τα έγγραφα που απαιτείται να 

προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Η εν λόγω υποβολή έλαβε το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 16/31063/                    

25-06-2021 εισερχόμενο. 

Στις 29-06-2021, με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 16/31468/29-06-2021 έγγραφο της, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 

και Υποδομών του Δήμου Ρόδου, ως αρμόδια Αναθέτουσα Αρχή, διαβίβασε στον Πρόεδρο της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, διαμέσω του πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου, τον υποβληθέντα από 25-06-2021 από τον οικονομικό φορέα : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ 

ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σφραγισμένο φάκελο «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου» σε έντυπη 

μορφή, ήτοι τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Η εν λόγω υποβολή έλαβε 

το υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΔΤΕ/3340/30-06-2021 εισερχόμενο. 

Γ) Διενέργεια 2
ου

 Σταδίου Διεξαγωγής Διαγωνισμού 

 (Αποσφράγιση & Έλεγχος φακέλου «Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου»), 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) κατόπιν παραλαβής από την Αναθέτουσα Αρχή, του προαναφερόμενου 

σφραγισμένου φακέλου «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου» σε έντυπη μορφή, την 25-06-2021, με 

πρωτοβουλία του Προέδρου της Ε.Δ., συνεδρίασε στο γραφείο αυτού, ήτοι στα κεντρικά γραφεία της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου (Δ.Τ.Ε.Δ.) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Π.Ν.Αι.), (Ι. Λόχου 

4, Ρόδος 85131).  

Αρχικώς, ελέγχθηκε από την Ε.Δ., το εμπρόθεσμο της ηλεκτρονικής υποβολής μέσω της λειτουργικότητας 

της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ, των «Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου», βάσει των όρων του 

άρθρου 4.2.α) και 4.2.β) της Διακήρυξης, από την οποία ενέργεια διαπιστώθηκε πως η υποβολή είναι 

εμπρόθεσμη, καθόσον έγινε την 23-06-2021, ήτοι εντός της προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

ημερομηνία κοινοποιήσεως της προσκλήσεως την 15-06-2021. 
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Εν συνεχεία η Επιτροπή Διαγωνισμού, πρoέβη τους κάτωθι ελέγχους :  

Γ.1 Έλεγχος υποβολής στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα των απαιτούμενων πρωτότυπων ή 

αντίγραφων, των  «Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου», 

H Ε.Δ., βάσει του όρου του άρθρου 4.2.δ).ii) της Διακήρυξης, προέβη στον έλεγχο του κατά πόσο 

υποβλήθηκαν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των 

«Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου».  

Από τον έλεγχο υποβολής, η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.), διαπίστωσε τα κάτωθι: 

Η υποβολή σε σφραγισμένο φάκελο των «Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου» σε έντυπη μορφή, ήτοι 

των εγγράφων που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας 

Αρχής, βάσει των όρων του άρθρου 4.2.γ) της Διακήρυξης, έγινε την 25-06-2021.  

Κατά συνέπεια των ανωτέρω, διαπιστώθηκε από την  Επιτροπή Διαγωνισμού, πως η υποβολή σε 

σφραγισμένο φάκελο των «Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου» σε έντυπη μορφή, είναι εμπρόθεσμη, 

καθόσον έγινε εντός της προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των εν 

λόγω δικαιολογητικών την 23-06-2021.   

Ο εν λόγω σφραγισμένος φάκελος μονογράφτηκε από τον Πρόεδρο της Ε.Δ.. 

Γ.2 Έλεγχος του κατά πόσο από τα «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου» που προσκομίσθηκαν 

εμπροθέσμως, αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 

23 της Διακήρυξης, 

Η Ε.Δ., βάσει του όρου του άρθρου 4.2.δ).iii) της Διακήρυξης, προέβη στον έλεγχο (κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 103 του Ν.4412/2016) του κατά πόσο από τα «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου» που 

προσκομίσθηκαν εμπροθέσμως, αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα 

άρθρα 21, 22 και 23 της Διακήρυξης.   

Από τον έλεγχο των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς 

όσο και κατά τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.), 

διαπίστωσε τα κάτωθι: 

1. Αποδεικτικά Μέσα : “Δικαιούμενοι Συμμετοχής στην Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης”, βάσει του 

άρθρου 21 της Διακήρυξης 

Υποβλήθηκε, στα «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου», δικαιολογητικό (κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 23.2 της Διακήρυξης) πλήρωσης του κριτηρίου επιλογής του άρθρου 21 της Διακήρυξης. 

 Η υπ’ αριθμ. πρωτ. : Δ24/14765/10-12-2019 Βεβαίωση εγγραφής (σε ισχύς, βάσει της Εγκυκλίου 

1/2021 του Υπουργείου Υποδομών, έως την 1-09-2021) του αναδειχθέντα «Προσωρινού Αναδόχου», 

ήτοι του οικονομικού φορέα : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στο Μ.Ε.Ε.Π., με αριθμό : 

19172, από την οποίο προκύπτει πως δραστηριοποιείται στις κατηγορίες έργων : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 6
η  

Τάξη & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  5
η  

Τάξη.  

2. Αποδεικτικά Μέσα “Μη Συνδρομή Λόγων Αποκλεισμού”, βάσει του άρθρου 22.Α της Διακήρυξης 

Υποβλήθηκαν, στα «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου», δικαιολογητικά (κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 23.3 της Διακήρυξης) πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 22.Α.1, 22.Α.2, 22.Α.4, 

22.Α.5 και 22.Α.9 της Διακήρυξης. 

 Αποδεικτικά Μέσα άρθρου 22.Α.1. 

 Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 2860/30-10-2020 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική Χρήση της 

Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ευρυτανίας, για λογαριασμό του κου. “Κωνσταντίνου 

Παναγιωτόπουλου”, Προέδρου της εταιρείας : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εν 

ισχύς κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς). 

 Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 2853/29-10-2020 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική Χρήση της 

Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ευρυτανίας, για λογαριασμό του κου. “Χρήστου Παναγιωτόπουλου”, 

Διευθύνοντα Συμβούλου & Αντιπροέδρου της εταιρείας : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εν ισχύς κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς). 
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 Η από 23/06/2021 Υπεύθυνη Δήλωση (υπογραφόμενη από τον κο. “Χρήστο Παναγιωτόπουλο”) 

περί του ότι το αδίκημα που του έχει καταλογισθεί όπως φαίνεται και στο αριθ. 2853/29.10.2020 

αντίγραφο του Ποινικού μου Μητρώου εκδοθέντος από το Τμήμα Ποινικού Μητρώου της 

Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ευρυτανίας δεν αφορά σε καμία περίπτωση επαγγελματικό αδίκημα που 

να στερεί την δυνατότητα συμμετοχής του σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων. 

 Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 338648/30-10-2020 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική Χρήση της 

Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του κου. “Γεώργιου Σακώλη”, Μέλους του 

Δ.Σ. της εταιρείας : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εν ισχύς κατά τον χρόνο υποβολής της 

προσφοράς). 

 Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 20582/10-11-2020 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική Χρήση της 

Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αγρινίου, για λογαριασμό του κου. “Παναγιώτη Σταμούλη”, Μέλους του 

Δ.Σ. της εταιρείας : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εν ισχύς κατά τον χρόνο υποβολής της 

προσφοράς). 

 Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 338548/30-10-2020 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική Χρήση της 

Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του κας. “Αικατερίνης Προγουλάκη”, Μέλους 

του Δ.Σ. της εταιρείας : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εν ισχύς κατά τον χρόνο υποβολής της 

προσφοράς). 

 Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 1207/7-06-2021 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική Χρήση της 

Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ευρυτανίας, για λογαριασμό του κου. “Κωνσταντίνου 

Παναγιωτόπουλου”, Διευθύνοντα Συμβούλου & Προέδρου της εταιρείας : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ 

ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εν ισχύς κατά τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών). 

 Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 206369/7-06-2021 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική Χρήση της 

Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του κου. “Γεώργιου Σακώλη”, Μέλους του 

Δ.Σ. της εταιρείας : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εν ισχύς κατά τον χρόνο υποβολής 

των δικαιολογητικών). 

 Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 9500/7-06-2021 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική Χρήση της 

Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αγρινίου, για λογαριασμό του κου. “Παναγιώτη Σταμούλη”, Μέλους του 

Δ.Σ. της εταιρείας : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εν ισχύς κατά τον χρόνο υποβολής 

των δικαιολογητικών). 

 Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 206281/7-06-2021 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική Χρήση της 

Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του κας. “Αικατερίνης Προγουλάκη”, Μέλους 

του Δ.Σ. της εταιρείας : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εν ισχύς κατά τον χρόνο υποβολής 

των δικαιολογητικών). 

 Αποδεικτικά Μέσα άρθρου 22.Α.2. 

 Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 69743054/10-11-2020 Αποδεικτικό (εν ισχύς κατά τον χρόνο υποβολής της 

προσφοράς) Ενημερότητας για Χρέη Προς το Δημόσιο (φορολογικές ενημερότητες) της Α.Α.Δ.Ε., 

της εταιρείας : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 Δυο (2) Αποδεικτικά (εν ισχύς κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς) Ενημερότητας για Χρέη 

Προς το Δημόσιο (φορολογικές ενημερότητες) της Α.Α.Δ.Ε., Κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει 

η εταιρεία : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 71085776/31-05-2021 Αποδεικτικό (εν ισχύς κατά τον χρόνο υποβολής των 

δικαιολογητικών) Ενημερότητας για Χρέη Προς το Δημόσιο (φορολογικές ενημερότητες) της 

Α.Α.Δ.Ε., της εταιρείας : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
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 Δυο (2) Αποδεικτικά (εν ισχύς κατά τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών) Ενημερότητας για 

Χρέη Προς το Δημόσιο (φορολογικές ενημερότητες) της Α.Α.Δ.Ε., Κοινοπραξιών στις οποίες 

συμμετέχει η εταιρεία : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 987502/000/Π/431174/30-10-2020 Αποδεικτικό (εν ισχύς κατά τον χρόνο 

υποβολής της προσφοράς) Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Ν.4611/2019) (ασφαλιστικές 

ενημερότητες) του e-ΕΦΚΑ, της εταιρείας : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 Δυο (2) Αποδεικτικά (εν ισχύς κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς) Ασφαλιστικής 

Ενημερότητας (Ν.4611/2019) (ασφαλιστικές ενημερότητες) του e-ΕΦΚΑ, Κοινοπραξιών στις 

οποίες συμμετέχει η εταιρεία : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 1435797/000/Π/281613/02-06-2021 Αποδεικτικό (εν ισχύς κατά τον χρόνο 

υποβολής των δικαιολογητικών) Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Ν.4611/2019) (ασφαλιστικές 

ενημερότητες) του e-ΕΦΚΑ, της εταιρείας : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 Δυο (2) Αποδεικτικά (εν ισχύς κατά τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών) Ασφαλιστικής 

Ενημερότητας (Ν.4611/2019) (ασφαλιστικές ενημερότητες) του e-ΕΦΚΑ, Κοινοπραξιών στις 

οποίες συμμετέχει η εταιρεία : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 Είκοσι πέντε (25) Αποδεικτικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας Έργων του Πτυχίου ΜΕΕΠ της 

εταιρείας : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εν ισχύς κατά τον χρόνο υποβολής 

των προσφορών). 

 Τρείς (3) Βεβαιώσεις Περαίωσης Έργων, που αναφέρονται στην Βεβαίωση Ενημερότητας Πτυχίου 

(εν ισχύς κατά τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών), με αριθμό Μ.Ε.Ε.Π.: 19172, για 

Συμμετοχή σε Δημοπρασίες Δημοσίων Έργων, υπ’ αριθμ. πρωτ.: Δ24/15403/2019/13-01-2020, για 

τα οποία δεν προσκομίστηκαν σχετικά Αποδεικτικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας Έργων (εν ισχύς 

κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς). 

 Η από 23/06/2021 Υπεύθυνη Δήλωση (υπογραφόμενη από τον κο. “Παναγιωτόπουλο 

Κωνσταντίνο” ως Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ 

ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), βάσει της οποίας η λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας δυο (2) έργων που 

εκτελεί η εταιρεία έγινε αμέσως μετά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Η εν λόγω Υ.Δ. 

συνοδεύεται από σχετικές Συμβάσεις και Αποδεικτικά Απόδοσης ΑΜΟΕ Έργων.  

 Είκοσι τέσσερα (24) Αποδεικτικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας Έργων του Πτυχίου ΜΕΕΠ της 

εταιρείας : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εν ισχύς κατά τον χρόνο υποβολής 

των δικαιολογητικών). 

 Τρείς (3) Βεβαιώσεις Περαίωσης Έργων, που αναφέρονται στην Βεβαίωση Ενημερότητας Πτυχίου 

(εν ισχύς κατά τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών), με αριθμό Μ.Ε.Ε.Π.: 19172, για 

Συμμετοχή σε Δημοπρασίες Δημοσίων Έργων, υπ’ αριθμ. πρωτ.: Δ24/ΤΡ.1400/2021/9-02-2021, για 

τα οποία δεν προσκομίστηκαν σχετικά Αποδεικτικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας Έργων (εν ισχύς 

κατά τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών). 

 Δυο (2) Αποδεικτικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΤΣΜΕΔΕ Στελεχών του Πτυχίου ΜΕΕΠ της 

εταιρείας : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εν ισχύς κατά τον χρόνο υποβολής της 

προσφοράς). 

 Δεκατρία (13) Αποδεικτικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΤΣΜΕΔΕ Στελεχών του Πτυχίου ΜΕΕΠ 

της εταιρείας : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εν ισχύς κατά τον χρόνο υποβολής 

των δικαιολογητικών). 

 Η από 23/06/2021 Υπεύθυνη Δήλωση (υπογραφόμενη από τον κο. “Παναγιωτόπουλο 

Κωνσταντίνο” ως Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου) περί μη έκδοσης δικαστικής ή 
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διοικητικής απόφασης με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών της 

εταιρείας : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

 Αποδεικτικά Μέσα άρθρου 22.Α.2Α. 

 Η από 23/06/2021 Υπεύθυνη Δήλωση (υπογραφόμενη από τον κο. “Παναγιωτόπουλο 

Κωνσταντίνο”) περί μη επιβολής προστίμου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας που να έχει 

έχουν εκδοθεί σε βάρος της εταιρείας : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε χρονικό διάστημα 

δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

 Αποδεικτικά Μέσα άρθρου 22.Α.4 

 Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 246236/03-11-2020 Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας 

(Νομικά Πρόσωπα) του Πρωτοδικείου Αθηνών, για λογαριασμό της εταιρείας : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ 

ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εν ισχύς κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς).  

 Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 29831/14-06-2021 Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας 

(Νομικά Πρόσωπα) του Πρωτοδικείου Αθηνών, για λογαριασμό της εταιρείας : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ 

ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εν ισχύς κατά τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών).  

 Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 1276680/1846964/4-11-2020 Πιστοποιητικό του Τμήματος Μητρώου / 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, περί μη λύσης και μη 

τέλεσης υπό εκκαθάριση της εταιρείας «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εν ισχύς κατά τον 

χρόνο υποβολής της προσφοράς). 

 Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 1509957/2183527/3-06-2021 Πιστοποιητικό του Τμήματος Μητρώου / 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, περί μη λύσης και μη 

τέλεσης υπό εκκαθάριση της εταιρείας «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εν ισχύς κατά τον 

χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών). 

 Από 23/11/2020, Απόσπασμα ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) περί ενεργής κατάστασης της εταιρείας : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εν ισχύς κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς).  

 Από 16/06/2021, Απόσπασμα ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) περί ενεργής κατάστασης της εταιρείας : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εν ισχύς κατά τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών).  

 Η από 23/06/2021 Υπεύθυνη Δήλωση (υπογραφόμενη από τον κο. “Παναγιωτόπουλο 

Κωνσταντίνο” ως Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου) βάσει της οποίας δηλώνεται πως δεν 

συντρέχουν στο πρόσωπό του οικονομικού φορέα : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» οι 

οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού των περιπτώσεων της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22. 

 Δώδεκα (12) Βεβαιώσεις του Τμήματος Επαγγελματικών Διαφορών & Πειθαρχικού Ελέγχου, του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και Μία (1) Βεβαίωση του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, 

Προσωπικού και Γεωτεχνικών Μητρώων του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος , περί μη 

καταδίκης για βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα των Στελεχών του Πτυχίου ΜΕΕΠ της εταιρείας : 

«ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

 Αποδεικτικά Μέσα άρθρου 22.Α.5 

 Δεν εφαρμόζεται στη παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης.       
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 Αποδεικτικά Μέσα άρθρου 22.Α.9 

 Η από 23/06/2021 Υπεύθυνη Δήλωση (υπογραφόμενη από τον κο. “Παναγιωτόπουλο 

Κωνσταντίνο” ως Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ 

ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») περί μη έκδοσης αποφάσεων αποκλεισμού του άρθρου 74 του 

Ν.4412/2016). 

3. Κριτήριο Επιλογής : “Καταλληλότητα Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας”, βάσει του 

άρθρου 22.Β της Διακήρυξης 

Υποβλήθηκε, στα «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου», δικαιολογητικό (κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 23.4.α) της Διακήρυξης) πλήρωσης του κριτηρίου επιλογής του άρθρου 22.Β της Διακήρυξης. 

 Η υπ’ αριθμ. πρωτ. : Δ24/14765/10-12-2019 Βεβαίωση εγγραφής (σε ισχύς, βάσει της Εγκυκλίου 

1/2021 του Υπουργείου Υποδομών, έως την 1-09-2021) του αναδειχθέντα «Προσωρινού Αναδόχου», 

ήτοι του οικονομικού φορέα : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στο Μ.Ε.Ε.Π., με αριθμό : 

19172, από την οποίο προκύπτει πως δραστηριοποιείται στις κατηγορίες έργων : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 6
η  

Τάξη & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  5
η  

Τάξη.  

4. Κριτήριο Επιλογής : “Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια”, βάσει του άρθρου 22.Γ της 

Διακήρυξης 

Υποβλήθηκαν, στα «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου», δικαιολογητικά (κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 23.5.α) της Διακήρυξης) πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 22.Γ της Διακήρυξης. 

 Η υπ’ αριθμ. πρωτ. : Δ24/14765/10-12-2019 Βεβαίωση εγγραφής (σε ισχύς, βάσει της Εγκυκλίου 

1/2021 του Υπουργείου Υποδομών, έως την 1-09-2021) του αναδειχθέντα «Προσωρινού Αναδόχου», 

ήτοι του οικονομικού φορέα : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στο Μ.Ε.Ε.Π., με αριθμό : 

19172, από την οποίο προκύπτει πως δραστηριοποιείται στις κατηγορίες έργων : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 6
η  

Τάξη & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  5
η  

Τάξη.  

 Η από 23/06/2021 Υπεύθυνη Δήλωση (υπογραφόμενη από τον κο. “Παναγιωτόπουλο Κωνσταντίνο” 

ως Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») βάσει της 

οποίας δηλώνεται πως το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων κατά την ημερομηνία 

υποβολής της προσφοράς. 

 Η από 23/06/2021 Υπεύθυνη Δήλωση (υπογραφόμενη από τον κο. “Παναγιωτόπουλο Κωνσταντίνο” 

ως Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») βάσει της 

οποίας δηλώνεται πως το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων κατά την ημερομηνία 

υποβολής των δικαιολογητικών. Ο εν λόγω πίνακας συνοδεύεται από σχετικές Βεβαιώσεις 

Ανεκτέλεστου Υπολοίπου Δημοσίου.  

 Η από 23/06/2021 Υπεύθυνη Δήλωση (υπογραφόμενη από τον κο. “Παναγιωτόπουλο Κωνσταντίνο” 

ως Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») βάσει της 

οποίας παρατίθεται ο πίνακας όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο 

πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και αναφορά 

για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο. Ο εν λόγω πίνακας συνοδεύεται 

από σχετικές Βεβαιώσεις Ανεκτέλεστου Υπολοίπου Δημοσίου.  

 Η από 23/06/2021 Υπεύθυνη Δήλωση (υπογραφόμενη από τον κο. “Παναγιωτόπουλο Κωνσταντίνο” 

ως Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») βάσει της 

οποίας παρατίθεται ο πίνακας όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο 

πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών και 

αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο.  

 Η από 20/11/2021 Βεβαίωση Πιστοληπτικής Ικανότητας της εταιρείας : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ 

ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εκδόσεως Τράπεζας Πειραιώς A.E., η οποία υπερκαλύπτει το απαιτούμενο 
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πιστοληπτικό όριο του διαγωνισμού, ύψους 117.741,94€ (20% συνολικού προϋπολογισμού άνευ 

Φ.Π.Α.). 

 Οι Εγκεκριμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις των ετών 2017, 2018 και 2019 της εταιρείας «ΠΙ 

ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Δημοσιευμένες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο “Γ.Ε.ΜΗ.” με 

αριθμούς καταχώρησης : 1532144, 1932634 και 2273056, αντιστοίχως) – Εμφαίνεται ο ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 Ο από 23/06/2021 Πίνακας Έργων (υπογραφόμενος από τον κο. “Παναγιωτόπουλο Κωνσταντίνο” ως 

Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») 

συνοδευόμενος από σχετικά Πιστοποιητικά Εμπειρίας Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ., βάσει του οποίου 

παρατίθενται οι απαιτούμενοι ειδικοί κύκλοι εργασιών για τις κατηγορίες οικοδομικών και 

ηλεκτρομηχανολογικών έργων την τελευταία τριετία, ήτοι για τα έτη 2017, 2018 και 2019. – 

Εμφαίνεται ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

5. Κριτήριο Επιλογής : “Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα”, βάσει του άρθρου 22.Δ της 

Διακήρυξης 

Υποβλήθηκε, στα «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου», δικαιολογητικό (κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 23.6.α) της Διακήρυξης) πλήρωσης του κριτηρίου επιλογής του άρθρου 22.Δ της Διακήρυξης. 

 Η υπ’ αριθμ. πρωτ. : Δ24/14765/10-12-2019 Βεβαίωση εγγραφής (σε ισχύς, βάσει της Εγκυκλίου 

1/2021 του Υπουργείου Υποδομών, έως την 1-09-2021) του αναδειχθέντα «Προσωρινού Αναδόχου», 

ήτοι του οικονομικού φορέα : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στο Μ.Ε.Ε.Π., με αριθμό : 

19172, από την οποίο προκύπτει πως δραστηριοποιείται στις κατηγορίες έργων : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 6
η  

Τάξη & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  5
η  

Τάξη.  

6. Κριτήριο Επιλογής : “Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης”, βάσει του άρθρου 22.Ε της Διακήρυξης 

 Δεν απαιτούνται στη παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης.       

7. Κριτήριο Επιλογής : “Στήριξη στις Ικανότητες άλλων Φορέων (Δάνεια Εμπειρία)”, βάσει του 

άρθρου 22.ΣΤ της Διακήρυξης 

 Ο αναδειχθέντας «Προσωρινός Ανάδοχος» δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων.   

8. Αποδεικτικά Μέσα : “Νομιμοποίησης του Προσωρινού Αναδόχου”, βάσει του άρθρου 23.8 της 

Διακήρυξης 

Υποβλήθηκε, στα «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου», δικαιολογητικό πλήρωσης του κριτηρίου 

επιλογής του άρθρου 23.8 της Διακήρυξης, για εταιρεία νομικής μορφής “Α.Ε.” (Ανώνυμης Εταιρείας) 

(βάσει και των προβλέψεων του άρθρου 23.9.β) της Διακήρυξης). 

 Βεβαίωση Ενημερότητας Πτυχίου (εν ισχύς κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς), με αριθμό 

Μ.Ε.Ε.Π.: 19172, για Συμμετοχή σε Δημοπρασίες Δημοσίων Έργων, υπ’ αριθμ. πρωτ.: 

Δ24/15403/2019/13-01-2020, του αναδειχθέντα «Προσωρινού Αναδόχου», ήτοι του οικονομικού 

φορέα : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε ισχύ (ισχύς βεβαίωσης έως 11/01/2021).  

 Βεβαίωση Ενημερότητας Πτυχίου (εν ισχύς κατά τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών), με 

αριθμό Μ.Ε.Ε.Π.: 19172, για Συμμετοχή σε Δημοπρασίες Δημοσίων Έργων, υπ’ αριθμ. πρωτ.: 

Δ24/ΤΡ.1400/2021/9-02-2021, του αναδειχθέντα «Προσωρινού Αναδόχου», ήτοι του οικονομικού 

φορέα : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε ισχύ (ισχύς βεβαίωσης έως 11/01/2022).  

 Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 1276680/1846965/2-11-2020 Πιστοποιητικό του Τμήματος Μητρώου / Υπηρεσία 

Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, περί ισχύουσας εκπροσώπησης του 

οικονομικού φορέα «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εν ισχύς κατά τον χρόνο υποβολής της 

προσφοράς). 

 Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 1509957/2183528/1-06-2021 Πιστοποιητικό του Τμήματος Μητρώου / Υπηρεσία 

Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, περί ισχύουσας εκπροσώπησης του 
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οικονομικού φορέα «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εν ισχύς κατά τον χρόνο υποβολής των 

δικαιολογητικών). 

 Υπ’ αριθμ. 382/θέμα7ον/11-11-2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την 

επωνυμία : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βάσει του οποίου παρέχεται σχετική εντολή και 

εξουσιοδότηση στον κο Παναγιωτόπουλο Κωνσταντίνο του Παναγιώτη, Πρόεδρο του Δ.Σ. της 

εταιρείας.  

Επισημαίνεται πως η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.), βάσει των όρων του άρθρου 23.2 της Διακήρυξης, 

έλεγξε προκειμένου για την αποδοχή των αποδεικτικών, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα και 

υποβλήθηκαν σε απλή φωτοτυπία, κατά πόσο για αυτά έχει συνυποβληθεί υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

βεβαιώνεται η ακρίβειά τους, η οποία έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή 

των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. 

Από την εν λόγω ενέργεια διαπιστώθηκε πως συνυποβλήθηκε η από 23/06/2021 Υπεύθυνη Δήλωση 

(υπογραφόμενη από τον κο. “Παναγιωτόπουλο Κωνσταντίνο”) περί ακριβούς αντιγράφου εκ των 

πρωτότυπων και κατά συνέπεια δεν προέκυψαν μη αποδεκτά ιδιωτικά έγγραφα. 

Κατά συνέπεια των ανωτέρω, διαπιστώθηκε από την  Επιτροπή Διαγωνισμού, πως από τα υποβληθέντα 

«Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου» τα οποία προσκομίσθηκαν εμπροθέσμως, αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της Διακήρυξης.  

Τα εν λόγω δικαιολογητικά (αποδεικτικά μέσα) του Αναδειχθέντα Προσωρινού Αναδόχου, ήτοι του 

οικονομικού φορέα : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που προσκομίστηκαν σε έντυπη μορφή, 

μονογράφτηκαν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Γ.3 Έλεγχος του κατά πόσο τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ) του αναδειχθέντα προσωρινού αναδόχου, είναι ψευδή ή ανακριβή 

Η Ε.Δ., βάσει του όρου του άρθρου 4.2.δ).i) της Διακήρυξης, προέβη στον έλεγχο του κατά πόσο τα στοιχεία 

που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του αναδειχθέντα προσωρινού 

αναδόχου, είναι ψευδή ή ανακριβή. 

Από τον έλεγχο των στοιχείων που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), η 

Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.), διαπίστωσε τα κάτωθι: 

Για την εκπροσώπηση του αναδειχθέντα προσωρινού αναδόχου, ήτοι του οικονομικού φορέα (μορφής 

Ανώνυμης Εταιρείας “Α.E.”) «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στο αντίστοιχο υποβληθέν ΤΕΥΔ, το οποίο 

αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α΄75), διαπιστώθηκε από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) κατά το 1
ο
 Στάδιο της Διαγωνιστικής Διαδικασίας πως ο υπογράφοντας κος. 

“Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη”, δήλωσε εαυτόν ΠΡΟΕΔΡΟΣ του                            

Δ.Σ. (Νόμιμος Εκπρόσωπος για την υποβολή προσφοράς σύμφωνα με το υποβληθέν υπ' αριθμ. 

382/θέμα7ον/11-11-2020 Πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρείας) (κατά τις διατάξεις του άρθρου 79Α του 

Ν.4412/2016). 

Για την υποβολή των νομιμοποιητικών εγγράφων από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου 

εκπροσώπου, βάσει των όρων του άρθρου 23.8 της Διακήρυξης (σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του άρθρου 

23.9.β) της Διακήρυξης) και δεδομένου πως ο αναδειχθέντας προσωρινός ανάδοχος, ήτοι ο οικονομικός 

φορέας «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι εταιρεία νομικής μορφής “Α.Ε.” (Ανώνυμης Εταιρείας), 

διαπιστώθηκε με την ενέργεια του Άρθρου “Γ.2.8” της παρούσης, πως από τα σχετικώς υποβληθέντα 

αποδεικτικά μέσα των «Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου», προκύπτει η νομιμοποίηση της εξουσίας 

υπογραφής του ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Δ.Σ. - νομίμου εκπροσώπου, ήτοι του                   κου. Παναγιωτόπουλου 

Κωνσταντίνου του Παναγιώτη. Ως εκ τούτου εκπληρώνονται οι όροι του άρθρου 23.8 της Διακήρυξης περί 

“Νομιμοποίησης του Προσωρινού Αναδόχου”. 

Αναφορικά με το περιεχόμενο του συμπληρωμένου Τυποποιημένου Έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), 

του αναδειχθέντα προσωρινού αναδόχου, ήτοι του οικονομικού φορέα «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 

διαπιστώθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) κατά το 1
ο
 Στάδιο της Διαγωνιστικής Διαδικασίας, πως 

το εν λόγω ΤΕΥΔ συνιστούσε προκαταρκτική απόδειξη επιβεβαίωσης του γεγονότος ότι ο εν λόγω 
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οικονομικός φορέας δεν βρίσκονταν σε μια από τις καταστάσεις του άρθρου 22Α της Διακήρυξης. 

Επιπροσθέτως, διαπιστώθηκε πως το εν λόγω ΤΕΥΔ συνιστούσε προκαταρκτική απόδειξη επιβεβαίωσης της 

πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί με τα άρθρα 22B “Καταλληλότητα για την 

άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας”, 22Γ “Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια” και 22Δ 

“Τεχνική και επαγγελματική επάρκεια” της Διακήρυξης. Κατά συνέπεια των προαναφερόμενων, 

διαπιστώθηκε πως το εν λόγω ΤΕΥΔ συνιστούσε προκαταρκτική απόδειξη επιβεβαίωσης της πλήρωσης των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής (κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς), βάσει των όρων του άρθρου 23 της 

Διακήρυξης και ως εκ τούτου η συμμετοχή αυτού στον εν λόγω διαγωνισμό κρίθηκε Αποδεκτή. 

Δεδομένου, πως από την προηγούμενη ενέργεια του Άρθρου “Γ.2” της παρούσης, αναφορικά με τον έλεγχο 

του κατά πόσο από τα «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου» που προσκομίσθηκαν εμπροθέσμως, 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής (τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς όσο 

και κατά τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης)  σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της 

Διακήρυξης, διαπιστώθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού πως για τον αναδειχθέντα προσωρινό ανάδοχο, 

ήτοι τον οικονομικό φορέα «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής, τόσο στον χρόνο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, όσο και στον χρόνο υποβολής της 

προσφοράς, συνάγεται πως τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το ΤΕΥΔ είναι αληθή και ακριβή. 

Κατά συνέπεια των ανωτέρω, διαπιστώθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού, πως τα στοιχεία που δηλώθηκαν 

με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του αναδειχθέντα προσωρινού αναδόχου, δεν 

είναι ψευδή ή ανακριβή.   

Κατά συνέπεια όλων των ανωτέρω, αναφορικά με τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών 

Προσωρινού Αναδόχου (κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 4.2 της 

Διακήρυξης), η προσφορά του Αναδειχθέντα Προσωρινού Αναδόχου, ήτοι του Οικονομικού Φορέα :                       

«ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», του οποίου η προσφορά με α/α ηλεκτρονικής κατάθεσης 171793 

κρίθηκε Αποδεκτή, προσφέροντας μέση έκπτωση 36,62% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης και συνολικό 

ποσό προσφοράς 373.123,76 € πλέον Φ.Π.Α. 24% και του οποίου τα δικαιολογητικά υπεβλήθησαν νομίμως και 

εμπροθέσμως και αποδεικνύουν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, ΔΕΝ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ.  

Γ.4 «Κατακύρωση Σύμβασης» 

Σε συνέχεια της διενέργειας έλεγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου, από την 

ολοκλήρωση της οποίας διαπιστώθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού, πως τα εν λόγω δικαιολογητικά 

υπεβλήθησαν νομίμως και εμπροθέσμως και αποδεικνύουν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, 

συνάγεται πως δεν κωλύεται η «Κατακύρωση Σύμβασης» ανάθεσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ», στον αναδειχθέντα «Προσωρινό Ανάδοχο», ήτοι τον Οικονομικό Φορέα : «ΠΙ 

ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», του οποίου η προσφορά με α/α ηλεκτρονικής κατάθεσης 171793 κρίθηκε 

Αποδεκτή, προσφέροντας μέση έκπτωση 36,62% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης και συνολικό ποσό 

προσφοράς 373.123,76 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και αφού ολοκλήρωσε (κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.4412/2016 και 

τους όρους του άρθρου 4.2 της Διακήρυξης), το 2
ο
 Στάδιο της Διαγωνιστικής Διαδικασίας, ήτοι για τον 

αναδειχθέντα προσωρινό ανάδοχο, έλαβε και έλεγξε τα υποβληθέντα «Δικαιολογητικά Προσωρινού 

Αναδόχου» ηλεκτρονικής αλλά και έντυπης μορφής, για τα οποία διαπιστώθηκε η νόμιμη και εμπρόθεσμη 

υποβολή και τα οποία αποδεικνύουν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής της Διακήρυξης, η 

αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού :  

Π  Ρ  Ο  Τ  Ε  Ι  Ν  Ε  Ι  

Α)  Την Έγκριση του παρόντος, από 30-06-2021, 2
ου

 Πρακτικού (2
ο
 Στάδιο: Έλεγχος: «Δικαιολογητικών 

Προσωρινού Αναδόχου» - «Κατακύρωση Σύμβασης»), της Διεξαγωγής του με Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 

93669, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας Επιλογής Αναδόχου με το κριτήριο της πλέον 

συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση την τιμή, για την ανάθεση του έργου με τίτλο: 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ», με αναδειχθέντα «Προσωρινό Ανάδοχο» τον Οικονομικό 

Φορέα : «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», του οποίου η προσφορά με α/α ηλεκτρονικής κατάθεσης 

171793 κρίθηκε Αποδεκτή, προσφέροντας μέση έκπτωση 36,62% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης 

και συνολικό ποσό προσφοράς 373.123,76 € πλέον Φ.Π.Α. 24% και του οποίου τα δικαιολογητικά 

υπεβλήθησαν νομίμως και εμπροθέσμως και αποδεικνύουν τους όρους και τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής της Διακήρυξης.  
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Β) Την Κατακύρωση Σύμβασης ανάθεσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ», στον αναδειχθέντα «Προσωρινό Ανάδοχο», ήτοι τον Οικονομικό Φορέα : «ΠΙ ΕΝΤ 

ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», του οποίου η προσφορά με α/α ηλεκτρονικής κατάθεσης 171793 κρίθηκε 

Αποδεκτή, προσφέροντας μέση έκπτωση 36,62% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης και συνολικό 

ποσό προσφοράς 373.123,76 € πλέον Φ.Π.Α. 24% και του οποίου τα δικαιολογητικά υπεβλήθησαν 

νομίμως και εμπροθέσμως και αποδεικνύουν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής. 

Στο σημείο αυτό η Ε.Δ. ολοκλήρωσε το 2
ο
 Στάδιο Διεξαγωγής του Διαγωνισμού (κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 103 του Ν.4412/2016), με τη σύνταξη και αποστολή του παρόντος από 30-06-2021, 2
ου

 Πρακτικού 

(2
ο
 Στάδιο: Έλεγχος: «Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου» - «Κατακύρωση Σύμβασης»), το οποίο και 

υπέγραψε ηλεκτρονικά ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Ε.Δ.. 

Τέλος, με ευθύνη του Προέδρου τη Ε.Δ. και με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 4.2.δ) της Διακήρυξης, 

γίνεται η αρμόδια διαβίβαση, διαμέσου του πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου 

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του παρόντος (με τις ηλεκτρονικές υπογραφές Προέδρου και Μελών Ε.Δ.), 

από 30-06-2021, 2
ου

 Πρακτικού, στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου, ως 

Αναθέτουσα Αρχή, για τις δικές της ενέργειες καθώς και αρμόδια αποστολή του παρόντος (με τις 

ηλεκτρονικές υπογραφές Προέδρου και Μελών Ε.Δ.), από 30-06-2021, 2
ου

 Πρακτικού, μέσω της 

λειτουργικότητας “Επικοινωνία” του διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 93669, στον χειριστή του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού.   

 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. 1137/14-07-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υποδομών Δήμου 

Ρόδου,  

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 29
ης

 Τακτικής και δια περιφοράς 

συνεδρίασης 2021, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής,  

 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης 

του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), 

 Την με αρ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας. 

 Τις Εγκυκλίους με αρ. 163/33282/29-5-2020, 18318/13-3-2020, 40 με αρ. πρωτ.: 20930/31-3-2020  

 Το με αρ. πρωτ.: 60249/22-9-2020 έγγραφο και την εγκύκλιο 426/2020 με αρ. πρωτ.: 77233/13-11-

2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων κατά το διάστημα 

εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού. 

 Το Νόμο 3463/2006 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72  εδ.1 παραγρ. 1 και παραγρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019 και τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 

197/12.10.2020 τεύχος Α'). 

 Την διαπιστωτική πράξη με ημερομηνία 30-09-2020 για την σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α         

1. Εγκρίνει  το 02ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας για την 

ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ» 

Εκτιμώμενης Αξίας :  730.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%). 

2. Κατακυρώνει την Σύμβαση για την κατασκευή του ως άνω έργου και αναθέτει την σύμβαση στην 

Εργοληπτική Εταιρεία «ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  ως «Προσωρινό Ανάδοχο» με μέση 

έκπτωση 36,62% και ποσό προσφοράς 373.123,76 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. 

3. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών  να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης. 
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Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 545/2021  

 

 

 

 

   

 

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Φλοσκάκης Νεκτάριος                                                                             

Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα    

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Μανέττας Βασίλειος  

Σπυρόπουλος Σπύρος 

Διακοσταματίου Σάββας 

Παλαιολόγου Μιχαήλ 

                                                                     

                                                 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    

 

 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

α/α 

η αναπληρώτρια 

 

 
Παπαγεωργίου Μαρία 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 
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