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Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο  
Ταχ. Κώδ. : 54123  
Πληροφορίες : Ν. Κυματής 
Τηλέφωνο : 2310379046 
Φαξ : 2310-285250 
e-mail : symvaseis@mathra.gr 

 
 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση του με ημερομηνία 29.12.2020 και 13.01.2021 πρακτικού της 

τριμελούς επιτροπής διενέργειας διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς  τροποποίηση των όρων της με αριθ. πρωτ. 

4836/07.10.2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007473170 2020-10-14) διακήρυξης για την 

επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ» σύμφωνα με την σχετική με 

αριθ. πρωτ. 6037/16.12.2020 πρόσκληση σε διαπραγμάτευση και ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του 

α) Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α’), όπως ισχύει 

και ιδίως το άρθρο 32 παρ.2α.  

β) Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

όπως ισχύει. 

γ) Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

    
 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   Αθήνα, 26/01/2021  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                          Αρ. Πρωτ. :   421  
ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ,  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ  
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διατάξεις», όπως ισχύει. 

2) Το Π.Δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Eσωτερικών» (ΦΕΚ 180 Α'). 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4622/19 (ΦΕΚ 133 Α/7-8-2019) «Επιτελικό 

Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης». 

4) Την αρ. 19232/20.03.2020 Υ.Α.  του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού της 

Γεωργίας Βαλατσού του Αθανάσιου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του 

Υπουργείου Εσωτερικών(ΦΕΚ 221 Υ.Ο.Δ.Δ/24.03.2020). 

5) Την υπ’ αρ. 2395/6.6.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ορισμός 

οργανωτικής δομής Τομέα Μακεδονίας και Θράκης ως χωριστής 

επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων 

της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β’ του 

ν. 4412/2016. (Β’ 2180) 

6) Την με αρ. πρωτ. 33276/27.03.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων για την έγκριση της ένταξης στο ΠΔΕ 2020 του  Φορέα 1007-999-

0100000, στη ΣΑΕ 439/6, του έργου BENEFIT με Ενάριθμο  2018ΣΕ43960002, 

(ΑΔΑ:ΩΛΒΜ46ΜΤΛΡ-Ξ5Ψ) 

7) Την ΚΥΑ 3652/6-9-2019 (ΦΕΚΒ΄2243/10-6-2019) «Αποφαινόμενα και 

γνωμοδοτούντα όργανα του Τομέα Μακεδονίας και Θράκης, του Υπουργείου 

Εσωτερικών κατά την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης 

μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών».  

8) Το με αρ. 3452/20.07.2020 σχετικό πρωτογενές αίτημα που αναρτήθηκε στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό 

20REQ007052801 2020-07-20. 

9) Την υπ’ αρ. 4847/14.10.2020 απόφαση με θέμα: ««Συγκρότηση Επιτροπής για 

τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκπόνηση 

της Μελέτης “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ”, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (ΑΔΑ: 

Ω5ΩΔ46ΜΤΛ6-ΞΨΦ) 

10) Την υπ’ αρ. 4836/07.10.2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007473170 2020-10-14) 

διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: 

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ» 

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση: 

Επίδειξη σε δημόσιο κτήρια - Building ENergy EFficiency ImprovemenT: 

Demonstration for public buildings" 

11) Την με αρ. 5857/26.11.2020 απόφαση της υπηρεσιακής γραμματέως με την 

οποία ματαιώνεται ο ως άνω συνοπτικός διαγωνισμός σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/16 καθώς η διαδικασία απέβη 
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άγονη λόγω μη υποβολής προσφοράς και αποφασίζεται η προσφυγή στη 

διαδικασία του άρθρου 32 του ν.4412/16, δεδομένου ότι πληρούνται οι όροι 

που περιγράφονται στην παράγραφο 2.α. του εν λόγω άρθρου. (ΑΔΑ 

6ΨΝΠ46ΜΤΛ6-ΝΙΡ) 

12) Την με αριθ. πρωτ. 6037/16.12.2020 πρόσκληση σε διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των 

όρων της με αρ. 4836/07.10.2020 διακήρυξης (ΑΔΑ:ΩΙΕΚ46ΜΤΛ6-ΗΡΛ, 

ΑΔΑΜ:20PROC007473170 2020-10-14) κατόπιν άγονου συνοπτικού 

διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης  «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ» 

13) Την με αριθ. πρωτ. 622/29.12.2020 προσφορά της ένωσης μελετητών 

«ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ – ΜΑΡΓΑΡΗΣ», η οποία ήταν και η μοναδική 

που κατατέθηκε.  

14) Το υπ’ αρ. 164/15.01.2021 έγγραφο της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής με το 

οποίο διαβιβάστηκε το με ημερομηνία 29.12.2020 και 13.01.2021 Πρακτικό 

της, που επισυνάπτεται ως παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας απόφασης.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Αποδέχεται την εισήγηση της ως άνω Επιτροπής όπως διατυπώνεται στο εν 

λόγω Πρακτικό της και κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο της ως άνω διαδικασίας με 

διαπραγμάτευση την ένωση μελετητών «ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ – 

ΜΑΡΓΑΡΗΣ», με ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο τον Κωνσταντίνο Δημόπουλο, Λ. 

Κύπρου 4, ΤΚ 16452 Αργυρούπολη, της οποίας η οικονομική προσφορά είχε 

ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 5% και ανήλθε στο συνολικό ποσό των είκοσι 

χιλιάδων τριακοσίων δέκα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών του ευρώ (20.310,28€) μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, επί του οποίου υπολογίζεται ένα επιπρόσθετο 

ποσοστό 15% ως απρόβλεπτα που ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων σαράντα 

έξι ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (3.046,54€) και ως εκ τούτου το 

συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. δύναται να ανέλθει έως και  

τις είκοσι οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εξήντα δύο ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά του 

ευρώ (28.962,45€).  

 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
                 ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ 
 
Κοινοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ αν υπάρξει πρόβλημα στην 
αποστολή): 
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Ένωση μελετητών «ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ – ΜΑΡΓΑΡΗΣ», με ορισθέντα κοινό 

εκπρόσωπο τον Κωνσταντίνο Δημόπουλο, Λ. Κύπρου 4, ΤΚ 16452 Αργυρούπολη. 

Φαξ: 2109601698  

email: master25@master.com.gr  

 
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

 Γραφείο Υφυπουργού 

 Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως 

 Γραφείο Γενικού Διευθυντή 

 Τμήμα Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

 Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα) 
 Μέλη της επιτροπής διαγωνισμού 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γραμματείας 

του Υπουργείου Εσωτερικών 
(Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) 

κ.α.α. 

Αφροδίτη Ναλμπάντη 
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