
                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 272/2021 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ              ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 19850 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
της 23ης τακτικής με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων 

 
 
ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΦΘΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΝΙΩΝ» 
 
 
    
Στα Χανιά, σήμερα την 27η Απριλίου 2021, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., διεξήχθη τακτική με 
τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω της υπηρεσίας epresence.gov.gr (σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 
4682/2020, της ΚΥΑ 429/12.03.2020 ΦΕΚ 850Β’/13.03.2020 όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 Β’ 1704 και της υπ’ αρ. 1822/16.03.2020 Εγκυκλίου Υπ. 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης), ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19909/23-04-2021 πρόσκληση που 
δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 του 
Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 
του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019.  
 
    Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα έντεκα (11) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:  
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
 

1. Αλόγλου Αναστάσιος, Πρόεδρος  1. Νικηφοράκης Ιωάννης 
2. Ζερβουδάκη Ελένη  2. Αποστολάκης Σπυρίδων 
3. Καλογριδάκης Μιχαήλ  3. Δρακάκης Πέτρος 
4. Μιχαηλάκης Στυλιανός  4. Γιακουμογιαννάκης Μύρων 
5. Ξανθουδάκης Γεώργιος  5. Σπυριδάκης Ιωάννης 
6. Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος    
 
 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Γραμματέας της Επιτροπής Τσουκαλά Ουρανία, υπάλληλος του Δήμου, 
για την τήρηση των πρακτικών. 
 
Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, δεν συμμετείχε κανείς. 
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία καθώς από το σύνολο των έντεκα (11) μελών συμμετείχαν έξι (6) μέλη, ο 
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Μετά τη λήψη της υπ’ αριθμ. 268/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής συνδέθηκε και συμμετείχε 
την με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση ο κ. Νικηφοράκης Ιωάννης. 
 
    
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής το εντός ημερήσιας διάταξης, υπ’ αριθμ. πρωτ. 
19850/23-04-2021 διαβιβαστικό της Επιτροπής διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής: 
Σας υποβάλλουμε το 1ο Πρακτικό Διενέργειας κλειστής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου 
«ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΧΑΝΙΩΝ» με αύξοντα αριθμό συστήματος 94711 που συντάχθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού 
σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 και παρακαλούμε για τις ενέργειες σας. 
 
Σχετ.: Η 791/2020 (ΑΔΑ: ΩΓΥΦΩΗ5-Ζ93) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων. 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΑΕΣΩΗ5-Σ5Η



ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο 

 
Διενέργειας κλειστής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή  αναδόχου κατασκευής του έργου με αύξοντα αριθμό συστήματος 94711,  
«ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΝΙΩΝ»  με προϋπολογισμό δαπάνης  12.096.774,19 € χωρίς Φ.Π.Α.  και 15.000.000,00 € με 
Φ.Π.Α.  Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβλήθηκαν από τους  οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της 
διαδικτυακής πύλης  του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την  25-01-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00  π.μ. 
(καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής), σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης.  

 
  Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και πριν την ηλεκτρονική 
αποσφράγιση η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποίησε στους συμμετέχοντες τον παρακάτω σχετικό κατάλογο 
συμμετεχόντων , όπως αυτός παράχθηκε από το σύστημα . 

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  

Α/Α Επωνυμία     προσφέροντα Χρόνος Υποβολής Προσφοράς 

1  ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΤΕΒΕ ΙΝΤΕΡΚΑΤ 22/01/2021 16:45:49 

2 

“Α.Τ.Ε.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” με διακριτό τίτλο: “Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.”  

22/01/2021 17:09:45 

3 
 
 ΕΚΤΕΡ Α.Ε. 

24/01/2021 11:07:34 

4 
 ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο “ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ” 

24/01/2021 22:54:01 

5 
“ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ P. & C. DEVELOPMENT 
S.A. - ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. Α.Τ.Ε. 

25/01/2021 08:44:53 

 
   Στις 29 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00  π.μ. (ημερομηνία  
ηλεκτρονικής αποσφράγισης σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης) συνήλθε η επιτροπή διαγωνισμού 
αποτελούμενη από τους: 

1. Μαρία Μυλωνάκη  ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών,  Δήμος  Κισσάμου , Πρόεδρος  

2. Γεωργία Καπενεκάκη  ΤΕ  Πολιτικών Μηχανικών, Δ/νση Τεχνικών Εργων ΠΕ Χανίων, Μέλος  

3. Αντώνη Πρώιμο,  ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων,  Μέλος  

4. Αθηνά  Μυλωνογιάννη   ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Δήμος Χανίων, Μέλος 

5. Νικόλαο Χαζιράκη Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας Δήμου Χανίων, ως εκπρόσωπος της Π.Ε.Δ. Κρήτης,  
Μέλος  

6. Κωνσταντίνο Μαρακάκη  Μηχανολόγο Μηχανικός, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. Τμ. Δυτικής Κρήτης, 
Μέλος        

7. Εμμανουήλ Καλογρίδη Ε.Δ.Ε., Εκπρόσωπο του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. 
Χανίων, Μέλος  
 

σύμφωνα με την  791/2020(ΑΔΑ: ΩΓΥΦΩΗ5-Ζ93)  Απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Χανίων, και ευρεθείσα σε απαρτία, κήρυξε την έναρξη  της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης και 
αξιολόγησης  των αιτήσεων συμμετοχής.  

   Κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα η επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση του υποφακέλου “Δικαιολογητικά Συμμετοχής”  των συμμετεχόντων  οικονομικών φορέων . 

     Η Επιτροπή παρέλαβε τους έγχαρτους Φακέλους Αίτησης Συμμετοχής από το πρωτόκολλο της 
Αναθέτουσας Αρχής, οι οποίοι ήταν συνολικά τρεις (3) και είχαν υποβληθεί όλοι εμπρόθεσμα  
Συγκεκριμένα, οι Υποψήφιοι που υπέβαλαν εμπρόθεσμα έγχαρτο Φάκελο Αίτησης Συμμετοχής  , ήταν οι 
ακόλουθοι: 

1.  ΕΚΤΕΡ Α.Ε.  με αριθμό πρωτοκόλλου : 3319/26-01-2021 

2. “Α.Τ.Ε.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” με διακριτό τίτλο: 
“Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.”  με αριθμό πρωτοκόλλου :  3418/26-01-2021 

3. “ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ P. & C. DEVELOPMENT S.A. - ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. Α.Τ.Ε.  με αριθμό 
πρωτοκόλλου : 3910/28-01-2021 

 

ΑΔΑ: ΩΑΕΣΩΗ5-Σ5Η



  Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνεδρίασε προκειμένου να ελέγξει τα στοιχεία των 
δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν με τους Υποφακέλους Δικαιολογητικών Συμμετοχής, από τους πέντε 
(5) Υποψηφίους, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4.1 Α΄ΣΤΑΔΙΟ της  Διακήρυξης, 

ύμφωνα με το άρθρο 4.1 Α΄ΣΤΑΔΙΟ της  Διακήρυξης και κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 84 παρ.2 του 
ν. 4412/2016, θα έπρεπε να επιλεγούν  οι πρώτοι πέντε υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν την 
υψηλότερη βαθμολογία, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής 
όπως αναλυτικά ορίζεται στο Παράρτημα Α΄ της Διακήρυξης .Λόγω του γεγονότος ότι έχουν κατατεθεί 
μόνο πέντε αιτήσεις συμμετοχής η Επιτροπή Διαγωνισμού δεν θα προχωρήσει στην βαθμολόγηση των 
αιτήσεων συμμετοχής , αλλά θα ελέγξει μόνο αν οι συμμετέχοντες πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια επιλογής , 
σύμφωνα την Διακήρυξη καθώς και το Παράρτημα Α΄. 

ν συνεχεία, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των στοιχείων του Υποφακέλων  Αιτήσεων Συμμετοχής 
όλων των Υποψηφίων.  
     Κατά την διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής προέκυψε ότι : 
1. Στα δικαιολογητικά του  οικονομικού φορέα “ΕΚΤΕΡ Α.Ε.”  με κωδικό ηλεκτρονικής προσφοράς 
177626, της διαδικτυακής πύλης  του ΕΣΗΔΗΣ  δεν διευκρινίζεται αν είναι δημοσιευμένοι οι ισολογισμοί  
των τριών τελευταίων ετών που έχει καταθέσει, δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο  23.5 της διακήρυξης 
“Για την απόδειξη της ζητούμενης, από την παράγραφο 22.Γ της παρούσας, οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας, οι συμμετέχοντες υποβάλουν τα αναφερόμενα κατωτέρω 
δικαιολογητικά/έγγραφα:4) α) Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί ή αποσπάσματα δημοσιευμένων 
Ισολογισμών των τελευταίων τριών (3)  οικονομικών χρήσεων του διαγωνιζόμενου φυσικού ή νομικού 
προσώπου..........................Σε περίπτωση κατά την οποία οι ισολογισμοί δεν έχουν δημοσιευθεί, οι 
συμμετέχοντες υποβάλουν τον εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο ισολογισμό και τις λοιπές 
οικονομικές καταστάσεις συνοδευόμενες από την απόφαση έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, και 
αίτηση για τη δημοσίευση των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Το ανωτέρω είναι υποχρεωτικό σε 
περίπτωση συμμετέχοντος που έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών.” 
2.  Στα δικαιολογητικά του  οικονομικού φορέα “ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  P. & C. 
DEVELOPMENT S.A. - ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. Α.Τ.Ε. “ με κωδικό ηλεκτρονικής προσφοράς 178465, της 
διαδικτυακής πύλης  του ΕΣΗΔΗΣ α)δεν διευκρινίζεται αν είναι δημοσιευμένοι  οι ισολογισμοί των τριών 
τελευταίων ετών που έχει καταθέσει ο  οικονομικός φορέας  “ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.”  ο οποίος  παρέχει δάνεια 
εμπειρία , δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 23.5 της διακήρυξης “Για την απόδειξη της ζητούμενης, 
από την παράγραφο 22.Γ της παρούσας, οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, οι συμμετέχοντες 
υποβάλουν τα αναφερόμενα κατωτέρω δικαιολογητικά/έγγραφα:4) α) Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί ή 
αποσπάσματα δημοσιευμένων Ισολογισμών των τελευταίων τριών (3)  οικονομικών χρήσεων του 
διαγωνιζόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου..........................Σε περίπτωση κατά την οποία οι 
ισολογισμοί δεν έχουν δημοσιευθεί, οι συμμετέχοντες υποβάλουν τον εγκεκριμένο από το Διοικητικό 
Συμβούλιο ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις συνοδευόμενες από την απόφαση 
έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, και αίτηση για τη δημοσίευση των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. 
Το ανωτέρω είναι υποχρεωτικό σε περίπτωση συμμετέχοντος που έχει κατά νόμο υποχρέωση 
δημοσίευσης ισολογισμών.” 
β)στο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της “ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  P. & C. DEVELOPMENT 
S.A. - ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. Α.Τ.Ε. “ και του οικονομικού φορέα  “ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ” για την παροχή δάνειας 
εμπειρίας αναγράφεται ότι η “Η “ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.”  επίσης δηλώνει και δεσμεύεται ότι, θα θέσει στη 
διάθεσή της “ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  P. & C. DEVELOPMENT S.A. - ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. Α.Τ.Ε. “ 
όλες τις προαναφερθείσες ικανότητες , και τους χρηματοοικονομικούς πόρους , καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
Σύμβασης εκτέλεσης του έργου και έως την ολοσχερή και ορθή εκπλήρωσή του , σε περίπτωση που η 
“ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  P. & C. DEVELOPMENT S.A. - ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. Α.Τ.Ε. “  ανακηρυχθεί 
ανάδοχος του Έργου”.  
γ)στο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της “ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  P. & C. DEVELOPMENT 
S.A. - ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. Α.Τ.Ε. “ και του οικονομικού φορέα  “ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ” για την παροχή δάνειας 
εμπειρίας αναγράφεται ότι  “Η “ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.” δηλώνει ότι έχει λάβει πλήρη γνώση της Διακήρυξης και 
των διευκρινήσεων αυτής και αποδέχεται άνευ όρων τους όρους και τις προϋποθέσεις του Διαγωνισμού” 
 
    Έπειτα από τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 9 της Διακήρυξης “Άρθρο 9: Συμπλήρωση – 
αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών” και το άρθρο 102 του Ν.4412/2016 “Άρθρο 102 
Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών (άρθρο 56 παρ. 3 της Οδηγίας 
2014/24/ΕΕ),  πρέπει   να κληθούν οι παραπάνω οικονομικοί φορείς για συμπλήρωση -αποσαφήνιση των 
δικαιολογητικών . 

    Στη συνέχεια η επιτροπή διαγωνισμού διέκοψε τη συνεδρίαση ώστε να προβεί στην πρόσκληση των 
παραπάνω οικονομικών φορέων για την Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και 
δικαιολογητικών.  

     Η επιτροπή διαγωνισμού στις  02-03-2021     μέσω του  του συστήματος “Επικοινωνία”  του ΕΣΗΔΗΣ 
κάλεσε τους οικονομικούς φορείς για την Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και 
δικαιολογητικών 
 
      Στις 09 -04-2021  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε εκ νέου η Επιτροπή Διαγωνισμού 
για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής που αφορά  την επιλογή  αναδόχου 
κατασκευής του έργου  «ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ 

Σ

Ε

ΑΔΑ: ΩΑΕΣΩΗ5-Σ5Η



ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΝΙΩΝ»  με αύξοντα αριθμό συστήματος  94711.   
      Από τον έλεγχο προέκυψε ότι : 

1. Ο οικονομικός φορέας  “ΕΚΤΕΡ Α.Ε.” εμπρόθεσμα υπέβαλλε  μέσω του συστήματος 
“Επικοινωνία” του ΕΣΗΔΗΣ την αιτούμενη διευκρίνηση -συμπλήρωση των δικαιολογητικών συμμετοχής . 

2. Ο οικονομικός φορέας “ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  P. & C. DEVELOPMENT S.A. - 
ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. Α.Τ.Ε. “  εμπρόθεσμα υπέβαλλε μέσω του συστήματος “Επικοινωνία” του ΕΣΗΔΗΣ την 
αιτούμενη διευκρίνηση -συμπλήρωση  των δικαιολογητικών συμμετοχής . 

 
       Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή και σύμφωνα με τα περιεχόμενα των Φακέλων Αιτήσεων συμμετοχής 
και των διευκρινίσεων που ζητήθηκαν, περιγράφει για κάθε υποψήφιο αναλυτικά το αποτέλεσμα της 
αξιολόγησης: 

 
(1)  ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΤΕΒΕ ΙΝΤΕΡΚΑΤ 
ΜΕΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΤΕΒΕ 

ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε. 
 

100 % 

Εκπρόσωπος Υποψηφίου: Μιχαήλ Παπαιωάννου 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ. ΜΕΕΠ : 26191 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 6ης τάξης ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  
6ης τάξης ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

Μέσο όρο ιδίων κεφαλαίων κατά τις τρεις τελευταίες 
χρήσεις > 10.000.000  ευρώ 
Μέσο όρο κύκλου εργασιών κατά τις τρεις τελευταίες 
χρήσεις >10.000.000  ευρώ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

Εμπειρία σε έργα επεμβάσεων σε διατηρητέα κτήρια ή 
μνημεία με ημερομηνία  περαίωσης εντός της τελευταίας 
πενταετίας >1.000.000 ευρώ 

ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 
ΤΡΙΤΩΝ 

 - 

ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 
 

 ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ< 
ΤΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ< ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. “ΜΕ.ΚΟΝ.Α.Ε.”  

 
 
(2) “Α.Τ.Ε.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
        ΙΔΙΩΤΙΚΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” με διακριτό τίτλο: “Α.Τ.Ε.Σ.Ε. 
Α.Ε.”   
ΜΕΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε. 100 % 

Εκπρόσωπος Υποψηφίου: Παναγιώτης 
Χούμπαυλης  

ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ. ΜΕΕΠ : 16308 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 5ης τάξης  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  
5ης τάξης  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

Μέσο όρο ιδίων κεφαλαίων κατά τις τρεις τελευταίες 
χρήσεις > 10.000.000  ευρώ 
Μέσο όρο κύκλου εργασιών κατά τις τρεις τελευταίες 
χρήσεις >10.000.000  ευρώ 

ΑΔΑ: ΩΑΕΣΩΗ5-Σ5Η



ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

Εμπειρία σε έργα επεμβάσεων σε διατηρητέα κτήρια ή 
μνημεία με ημερομηνία  περαίωσης εντός της τελευταίας 
πενταετίας >1.000.000 ευρώ 

ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 
ΤΡΙΤΩΝ 

 - 

ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 
 

 - 

 
(3) ΕΚΤΕΡ Α.Ε.. 
ΜΕΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: ΕΚΤΕΡ Α.Ε.. 100 % 

Εκπρόσωπος Υποψηφίου: Αθανάσιος Σίψας 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ. ΜΕΕΠ : 2045 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 6ης τάξης ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  
6ης τάξης  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

Μέσο όρο ιδίων κεφαλαίων κατά τις τρεις τελευταίες 
χρήσεις > 10.000.000  ευρώ 
Μέσο όρο κύκλου εργασιών κατά τις τρεις τελευταίες 
χρήσεις >10.000.000  ευρώ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

Εμπειρία σε έργα επεμβάσεων σε διατηρητέα κτήρια ή 
μνημεία με ημερομηνία  περαίωσης εντός της τελευταίας 
πενταετίας >1.000.000 ευρώ 

ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 
ΤΡΙΤΩΝ 

 - 

ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 
 

 ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτό τίτλο “ΕΤΒΟ 
Α.Ε.” 

 
(4) ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο 
“ΤΟΜΗ 
       ΑΒΕΤΕ” 
ΜΕΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ 100 % 

 
 

Εκπρόσωπος Υποψηφίου: Παναγιώτης 
Μαλαμίτσης 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ. ΜΕΕΠ : 10411 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 6ης τάξης  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  
6ης τάξης  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

Μέσο όρο ιδίων κεφαλαίων κατά τις τρεις τελευταίες 
χρήσεις > 10.000.000  ευρώ 
Μέσο όρο κύκλου εργασιών κατά τις τρεις τελευταίες 
χρήσεις >10.000.000  ευρώ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

Εμπειρία σε έργα επεμβάσεων σε διατηρητέα κτήρια ή 
μνημεία με ημερομηνία  περαίωσης εντός της τελευταίας 
πενταετίας >1.000.000 ευρώ 

ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 
ΤΡΙΤΩΝ 

 - 

ΑΔΑ: ΩΑΕΣΩΗ5-Σ5Η



ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 

 - 

 

 
(5) “ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ P. & C. DEVELOPMENT S.A. - ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. Α.Τ.Ε.” 
ΜΕΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: P. & C. DEVELOPMENT S.A. 

 
ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. Α.Τ.Ε. 

50,00% 
 
50,00% 

Εκπρόσωπος Υποψηφίου: Κωνσταντίνος 
Παναγιωτόπουλος  

ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  P. & C. DEVELOPMENT S.A. :   Αρ. ΜΕΕΠ : 19172 
ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. Α.Τ.Ε. :                   Αρ. ΜΕΕΠ : 18227 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ P. & C. DEVELOPMENT S.A. : 6ης τάξης ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  
                                                  5ης τάξης     
ΗΛΕΚΤΡ/ΛΟΓΙΚΑ      
 
ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. Α.Τ.Ε. :   4ης τάξης ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  
                                      3ης τάξης  ΗΛΕΚΤΡ/ΛΟΓΙΚΑ    
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

Μέσο όρο ιδίων κεφαλαίων κατά τις τρεις τελευταίες 
χρήσεις > 10.000.000  ευρώ 
Μέσο όρο κύκλου εργασιών κατά τις τρεις τελευταίες 
χρήσεις >10.000.000  ευρώ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

Εμπειρία σε έργα επεμβάσεων σε διατηρητέα κτήρια ή 
μνημεία με ημερομηνία  περαίωσης εντός της τελευταίας 
πενταετίας >1.000.000 ευρώ 

ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 
ΤΡΙΤΩΝ 

 1.“ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.” 
 2.“ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ” 
 3.“ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΒΑΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.” με 
διακριτό τίτλο “THALIS E.S. S.A.” 

ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 
 

 - 

 
Α. Η Επιτροπή, κατά τον έλεγχο των στοιχείων του φακέλου του υποψηφίου ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΤΕΒΕ 
ΙΝΤΕΡΚΑΤ διαπίστωσε την πληρότητά του σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης για τον Υποψήφιο, 
και τον οικονομικό φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο Υποψήφιος.  
Β. Η Επιτροπή, κατά τον έλεγχο των στοιχείων του φακέλου του υποψηφίου “Α.Τ.Ε.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” με διακριτό τίτλο: “Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.” , διαπίστωσε την πληρότητά του 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης για τον Υποψήφιο.  
Γ. Η Επιτροπή, κατά τον έλεγχο των στοιχείων του φακέλου του υποψηφίου  ΕΚΤΕΡ Α.Ε.., διαπίστωσε την 
πληρότητά του σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης για τον Υποψήφιο, και τον οικονομικό φορέα 
στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο Υποψήφιος.  
Δ. Η Επιτροπή , κατά τον έλεγχο των στοιχείων του φακέλου του υποψηφίου ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο “ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ” διαπίστωσε την 
πληρότητά του σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης για τον Υποψήφιο.    
Ε. Η Επιτροπή μειοψηφούντος του μέλους κ. Εμμανουήλ Καλογρίδη , κατά τον έλεγχο των στοιχείων του 
φακέλου του υποψηφίου “ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ P. & C. DEVELOPMENT S.A. - ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. 
Α.Τ.Ε.” διαπίστωσε τα κάτωθι: 
Σύμφωνα με το άρθρο 21 “Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης” παρ.3 της 
Διακήρυξης “ Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 
άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016”. 
Συγκεκριμένα στο άρθρο 76 παρ. 1(ε) αναφέρεται “Σε περίπτωση συμμετοχής ένωσης οικονομικών 
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φορέων, τα μέλη αυτής, πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στην κατηγορία του έργου που δημοπρατείται ή, αν 
το έργο περιλαμβάνει εργασίες περισσότερων κατηγοριών, τουλάχιστον σε μία από τις κατηγορίες του 
έργου που δημοπρατείται.” και στην παρ. 3(β) αναφέρεται “Ενώσεις οικονομικών φορέων εγγεγραμμένων 
στην ίδια τάξη και κατηγορία έργου του Μ.Ε.ΕΠ. μέχρι και την πέμπτη τάξη, επιτρέπεται να αναλάβουν 
έργα εκτιμώμενης αξίας μεγαλύτερης από το ανώτατο όριο της τάξης τους μέχρι το είκοσι πέντε τοις εκατό 
(25%) της διαφοράς μεταξύ του ανώτατου ορίου της τάξης τους και του ανώτατου ορίου της επόμενης 
τάξης, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον δύο από τους οικονομικούς φορείς αυτούς συμμετέχουν στην 
κατανομή της κατασκευής του έργου ή στα κέρδη και τις ζημίες της ένωσης, με ποσοστό τουλάχιστον 
τριάντα τοις εκατό (30%) ο καθένας. Όταν η ένωση αποτελείται από οικονομικούς φορείς εγγεγραμμένους 
στην έκτη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. για την ίδια κατηγορία εργασιών, το ανώτατο όριο της εκτιμώμενης αξίας των 
έργων που επιτρέπεται να αναλάβει η ένωση διαμορφώνεται στα εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) ευρώ, 
υπό την προϋπόθεση ότι το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στα κέρδη και τις ζημίες, ανέρχεται 
τουλάχιστον σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Τα όρια της παραγράφου αυτής μπορεί να 
επανακαθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, λαμβανομένου υπόψη 
του δείκτη αναθεώρησης των τιμών των δημοσίων έργων, όπως καθορίζεται, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.Σε κάθε άλλη περίπτωση οικονομικοί φορείς, που αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια 
επιλογής μπορούν να συμμετέχουν.” 
Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Διακήρυξης “Εφαρμοστέα νομοθεσία” “Για τη δημοπράτηση του έργου, την 
εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, 
όπως ισχύουν:” παρ.7.1 εδάφιο 15 “των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της 
παραγράφου 1α του άρθρου 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 
κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ)”,  
Συγκεκριμένα στο άρθρο 102 του ν.3669/2008 αναφέρονται “Τα όρια προϋπολογισμού ανά κατηγορία 
έργων, στα οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικές επιχειρήσεις, 
ανάλογα με την τάξη εγγραφής τους” 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό  έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην 
κατηγορία έργων ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και που σύμφωνα με τα άρθρα 80-110 του ν. 3669/2008 
θα πρέπει βάσει του προϋπολογισμού του έργου να είναι εγγεγραμμένοι στην 5η τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας οικοδομικών και στην 3η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ ή σύμφωνα με το άρθρο 76 
παρ. 3Β του ν. 4412/2016 “Ενώσεις οικονομικών φορέων εγγεγραμμένων στην ίδια τάξη και κατηγορία 
έργου του Μ.Ε.ΕΠ. μέχρι και την πέμπτη τάξη, επιτρέπεται να αναλάβουν έργα εκτιμώμενης αξίας 
μεγαλύτερης από το ανώτατο όριο της τάξης τους μέχρι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της διαφοράς 
μεταξύ του ανώτατου ορίου της τάξης τους και του ανώτατου ορίου της επόμενης τάξης” 
Τα παραπάνω κριτήρια δεν τηρούνται από την “ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ P. & C. DEVELOPMENT 
S.A. - ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. Α.Τ.Ε.” , καθώς ο οικονομικός φορέας “ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. Α.Τ.Ε.”, είναι εγγεγραμμένος στην 
4η τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και στην 3η τάξη για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών. 
Συνεπώς θα μπορούσε να συμμετάσχει σε ένωση οικονομικών φορέων μόνο με οικονομικό φορέα που 
βρίσκεται στην ίδια τάξη και κατηγορία με αυτόν στην κατηγορία Οικοδομικά και όχι με τον οικονομικό 
φορέα “P. & C. DEVELOPMENT S.A.” ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στην 6η τάξη στην κατηγορία 
Οικοδομικών , ή να συμμετάσχει σε ένωση με τον οικονομικό φορέα “P. & C. DEVELOPMENT S.A.” μόνο 
για τις Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες , με ποσοστό συμμετοχής το ποσοστό των Ηλεκτρομηχανολογικών 
εργασιών του έργου, ήτοι 15,78 %. 
Λόγω του γεγονότος όμως ότι και οι δύο οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι συμμετέχουν στην ένωση με 
ποσοστό 50% έκαστος για όλες τις εργασίες , η ένωση οικονομικών φορέων “ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ P. & C. DEVELOPMENT S.A. - ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. Α.Τ.Ε.” , δεν πληρεί τις απαιτήσεις της διακήρυξης , 
συνεπώς δεν γίνεται δεκτή στο διαγωνισμό. 
  
   Στις 15 -04-2021  ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε εκ νέου η Επιτροπή Διαγωνισμού για την 
ολοκλήρωση σύνταξης  του Πρακτικού  του έργου  «ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΦΘΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΝΙΩΝ»  με αύξοντα αριθμό συστήματος  
94711 
    
    Ο κ.  Εμμανουήλ Καλογρίδης Ε.Δ.Ε., Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. 
Χανίων, Μέλος της Επιτροπής διαγωνισμού διαφοροποιείται από την απόφαση μη αποδοχής στο 
διαγωνισμό  του οικονομικό φορέα   “ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ P. & C. DEVELOPMENT S.A. - 
ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. Α.Τ.Ε.” για τους κάτωθι λόγους : 
“Σύμφωνα με το άρθρο 21 της Διακήρυξης μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό και ενώσεις 
νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην κατηγορία 
έργων ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 
Το άρθρο 76 παρ. 1ε του Ν. 4412/2016 αναφέρει ότι εάν το δημοπρατούμενο έργο περιλαμβάνει εργασίες 
περισσότερων κατηγοριών και όχι μόνο μίας, τα μέλη της ένωσης πρέπει να είναι εγγεγραμμένα σε 
τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες του έργου που δημοπρατείται. 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, και τα δύο μέλη του οικονομικού φορέα “ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
P. & C. DEVELOPMENT S.A. - ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. Α.Τ.Ε.” είναι εγγεγραμμένα και στις δύο κατηγορίες που 
περιλαμβάνονται στο έργο. 
Επιπλέον στην παρ. 4 του άρθρου 76, αναφέρεται ότι όσες επιχειρήσεις καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής 
μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό ανεξαρτήτως της εγγραφής τους σε τάξεις. Στην περίπτωση της 
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ανωτέρω ένωσης, προκύπτει από τα δικαιολογητικά συμμετοχής ότι η διαγωνιζόμενη ένωση καλύπτει όλα 
τα κριτήρια επιλογής –όπως αυτά καθορίζονται στη διακήρυξη του έργου - (Χρηματοοικονομική Επάρκεια 
και Τεχνική Ικανότητα), ανεξαρτήτως της τάξης που τα μέλη της είναι εγγεγραμμένα.  
Εξάλλου, η παρ. 3 β του άρθρου 76 Ν. 4412/2016 αφορά την περίπτωση της αναβαθμισμένης 
κοινοπραξίας, δηλαδή την περίπτωση που δύο εταιρείες εγγεγραμμένες στην ίδια τάξη επιθυμούν να 
συμμετάσχουν σε διαγωνισμό που ο προϋπολογισμός της σύμβασης υπερβαίνει το όριο της τάξης που είναι 
εγγεγραμμένες.  
Είναι ξεκάθαρο από τη διατύπωση του άρθρου αυτού, ότι στην περίπτωση συμμετοχής στον διαγωνισμό 
ένωσης οικονομικών φορέων, δεν επιβάλλεται τα μέλη αυτής να είναι εγγεγραμμένα στην ίδια τάξη των 
κατηγοριών που περιλαμβάνονται στον διαγωνισμό. Μάλιστα στο τέλος της παραγράφου αυτής, ο νόμος 
ορίζει «σε κάθε άλλη περίπτωση οικονομικοί φορείς, που αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια 
επιλογής μπορούν να συμμετέχουν.», που σημαίνει ότι εάν δεν πρόκειται για την περίπτωση 
αναβαθμισμένης κοινοπραξίας, μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι οικονομικοί φορείς που καλύπτουν τα 
κριτήρια επιλογής, ανεξάρτητα από την τάξη που είναι εγγεγραμμένοι. 
Τέλος όπως αναφέρεται και στις σχετικές σημειώσεις τέλους των ισχυόντων πρότυπων τευχών οι 
αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις / πτυχία του ΜΕΕΠ καθώς και ότι οι 
απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, καθώς και τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας καθορίζονται καταρχάς περιγραφικά στα άρθρα 22.Γ και 22.Δ , χωρίς την παραπομπή σε τάξεις 
/πτυχία του ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ .  Ακριβώς έτσι και στην παρούσα διακήρυξη συμβαίνει. 
(ορίζονται όλες οι απαιτήσεις του Φορέα χωρίς παραπομπή σε τάξεις πτυχίων). 
Συνεπώς, η “ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ P. & C. DEVELOPMENT S.A. - ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. Α.Τ.Ε.” πληροί 
όλες τις απαιτήσεις της διακήρυξης και πρέπει να γίνει δεκτή στον διαγωνισμό.” 
    Η Επιτροπή έχοντας ολοκληρώσει  τον έλεγχο και την αξιολόγηση των Φακέλων Αιτήσεων συμμετοχής 
Υποψηφίων και των παρεχόμενων από τους Υποψηφίους διευκρινίσεων, ολοκλήρωσε τη σύνταξη του 
παρόντος Πρακτικού, με το οποίο κατά πλειοψηφία 
 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  
 

προς την Αναθέτουσα Αρχή, την πρόκριση στην επόμενη Β’ Φάση του Διαγωνισμού, των κάτωθι τεσσάρων 
(4) Υποψήφιων, με βάση τη σειρά κατάθεσης των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντός τους στο ΕΣΗΔΗΣ: 
 

Α/Α Επωνυμία     προσφέροντα Χρόνος Υποβολής Προσφοράς 

1  ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΤΕΒΕ ΙΝΤΕΡΚΑΤ 22/01/2021 16:45:49 

2 

“Α.Τ.Ε.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” με διακριτό τίτλο: “Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.”  

22/01/2021 17:09:45 

3 
 
 ΕΚΤΕΡ Α.Ε. 

24/01/2021 11:07:34 

4 
 ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο “ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ” 

24/01/2021 22:54:01 

 
Ύστερα από τα παραπάνω η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού υπέγραψε το παρόν Πρακτικό σε πέντε (5) 
όμοια πρωτότυπα.  

                                                       Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε. Δ.  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Δ. 

 
 
Μαρία ΜΥΛΩΝΑΚΗ 

 
 
Γεωργία ΚΑΠΕΝΕΚΑΚΗ 
 
 
Αθηνά ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ 
 
 
Κωνσταντίνος ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ  

 
 
Αντώνης ΠΡΩΙΜΟΣ 
 
 
Νικόλαος Χαζιράκης 
 
 
Εμμανουήλ ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ 
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών και αφού δεν υπήρξε αντίρρηση 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από τις 
διατάξεις της παρ. 1 του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α’/12-10-2020), τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την υπ’ αριθμ. 535/2020 (ΑΔΑ: 6ΖΖ1ΩΗ5-Υ25) απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης όρων διακήρυξης  του έργου, την αριθμ. 791/2020 (ΑΔΑ: 
ΩΓΥΦΩΗ5-Ζ93) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει το από 29-01-2021 (το οποίο ολοκληρώθηκε στις 15-04-2021) Πρακτικό 1ο της επιτροπής του 
διαγωνισμού της κλειστής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΝΙΩΝ» (με αριθμό συστήματος 
94711), μαζί με όλα τα στοιχεία του φακέλου που συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης και ως εκ τούτου: 
 
(α) την απόρριψη του υποψηφίου «Ένωση οικονομικών φορέων P. & C. DEVELOPMENT S.A. – ΝΑΟΥΜ 
Σ.Θ. Α.Τ.Ε.» από τον διαγωνισμό για τον λόγο που αναφέρεται στο ως άνω πρακτικό της επιτροπής 
 
(β) προκρίνονται στην επόμενη Β’ Φάση του Διαγωνισμού, οι κάτωθι τέσσερις (4) Υποψήφιοι, με βάση τη 
σειρά κατάθεσης των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος τους στο ΕΣΗΔΗΣ: 
 

Α/Α Επωνυμία     προσφέροντα 
Χρόνος Υποβολής 

Προσφοράς 

1  ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΤΕΒΕ ΙΝΤΕΡΚΑΤ 22/01/2021 16:45:49 

2 

“Α.Τ.Ε.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” με διακριτό τίτλο: 
“Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.”  

22/01/2021 17:09:45 

3 
 
 ΕΚΤΕΡ Α.Ε. 

24/01/2021 11:07:34 

4 
 ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ -
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο “ΤΟΜΗ 
ΑΒΕΤΕ” 

24/01/2021 22:54:01 

 
 
 
Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
4.3 της διακήρυξης. 
 

Η  απόφαση  αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 272/2021 

 
Aφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως : 

 
 

                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ 
            ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 
  ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

  ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
  ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
  ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 
 

Ακριβές αντίγραφο 
Η Γραμματέας 

 
Τσουκαλά Ουρανία  

ΑΔΑ: ΩΑΕΣΩΗ5-Σ5Η
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