
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αριθµ. απόφ. 55/2017          
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  5 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
            Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 2-5-2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ. 13105/27-
4-2017 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του 
Ν.3852/10 , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Εγκριση ή µη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής 
διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης για το  έργο: « Ανάπλαση κεντρικών οδών τ.δ. Αγίου Χριστόφορου – Σπηλιάς 
Β΄Φάση», προϋπολογισµού 1.240.000,00 ευρώ , αριθµ µελ 9/2016. 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος                                1. Γεώργιος Κοκκινίδης 
2. Τσοκτουριδης Ιωαννης 
3. Καιδης Αποστολος 
4. Θεοδοσιαδης Γεωργιος 
5. Ιορδανιδης Φωτιος 

 

6. Μπίγγας Στεφανος  
7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος  
8. Γεώργιος Καραίσκος  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ Σαββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω εκτός ηµερήσιας διάταξης  θέµα , για το οποίο όλα τα παρόντα 
µέλη συµφώνησαν να συζητηθεί, ανέφερε ότι µε την υπ’αριθµ 97/2016 Α∆Σ αποφασίσθηκε η εκτέλεση του έργου µε τίτλο: 
«Ανάπλαση κεντρικών οδών Τ.∆ Αγίου Χριστόφορου – Σπηλιάς Β’ φάση» προϋπολογισµού 1.240.000,00 ευρώ  µε ανοικτό 
διαγωνισµό, αριθµ µελ 9/2016, επίσης τροποποιήθηκε το τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου και ο προϋπολογισµός οικονοµικού 
έτους 2016 και εγγράφηκε και ψηφίσθηκε η αντίστοιχη πίστωση  από τον ΚΑ 30.7323.0063 για την αντιµετώπιση των 
δαπανών του έργου. Η χρηµατοδότηση του έργου είναι από πιστώσεις ΕΑΠ. Με την 201/2016 ΑΟΕ  καταρτίσθηκαν οι  όροι 
διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισµού µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή  και  
συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού. Με την 10/2017 ΑΟΕ  ψηφίσθηκε πίστωση ύψους 1.240.000,00 
ευρώ από τον ΚΑ 30.7323.0063 του προϋπολογισµού οικ έτους 2017 για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο: «Ανάπλαση 
κεντρικών οδών Τ.∆. Αγίου Χριστόφορου – Σπηλιάς Β ’Φάση», ΕΑΠ, αριθµ µελ 9/2016 και καταρτίσθηκαν οι όροι της 
ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη δηµόσιας σύµβασης  του έργου µε κριτήριο ανάθεσης την  πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή κατά το σύστηµα µε επι µέρους ποσοστά έκπτωσης –παρ 2α αρ 95 του Ν 
4412/2016.Κατ’εφαρµογή των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ’αριθµ 7847/21-3-2017 περίληψη διακήρυξης και αναρτήθηκε στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ µε  Α∆ΑΜ 17PROC005951523, δηµοσιεύθηκε στις εφηµερίδες Θάρρος, ∆ιαφάνεια, Οικονοµική, Εορδαικος Παλµός 
, Γενική ∆ηµοπρασιών & στο υπ’αριθµ 106/24-3-2017 ΦΕΚ τ.∆∆Σ , στην οποία ορίσθηκε ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού η Πέµπτη 20-4-2017 και ώρα 10.00 πµ. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού µε το υπ’αριθµ 13207/27-4-2017 διαβιβαστικό της µας απέστειλε το 
υπ’αριθµ 13186/27-4-2017 πρακτικό της διενέργειας στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

         «Στα Γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας  συνήλθε την 20-04-2017 ηµέρα 
Πέµπτη  και ώρα 09.30 πµ  η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµού  που συστάθηκε σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 201 / 12-
12-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆. Εορδαίας για το παραπάνω έργο, αποτελούµενη από τους :  
 
1. Σάββα Νικολιά (Πρόεδρος) 
2. Μαρία Καραγιαννάκη 
3. Καλλιρρόη Μπογδάνη 

Πολιτικό Μηχανικό - Υπάλληλο ΤΥ∆Ε  
Πολιτικό Μηχανικό τ.ε. - Υπάλληλο ΤΥ∆Ε 
Τοπογράφο Μηχανικό τ.ε. - Υπάλληλο ΤΥ∆Ε  

Η ανωτέρω επιτροπή κηρύξαµε την έναρξη της παραλαβής προσφορών στις 09:30 π.µ. και καλέσαµε τους 
επιθυµούντες παρευρισκοµένους να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό. 

Προσήλθαν κατά σειρά οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι µεµονωµένων οικονοµικών φορέων και ενώσεων 
αυτών και παρέδωσαν στην επιτροπή τους φακέλους των προσφορών (φάκελοι δικαιολογητικών συµµετοχής και φάκελοι 
οικονοµικών προσφορών). 

Την 10:00 π.µ. ο πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισµού ανακοίνωσε την λήξη χρόνου και την 10:30 π.µ. οπότε 
και τελείωσε η συνέχεια της ροής υποβολής των προσφορών προειδοποίησε ότι σε δύο µε τρία (2-3) λεπτά θα λήξει η 
παραλαβή των προσφορών. 

ΑΔΑ: ΩΚΥ2ΩΡ6-ΧΞΦ



Στη συνέχεια αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε άλλος ενδιαφερόµενος να επιδώσει προσφορά, κηρύχθηκε ως 
περαιωθείσα η επίδοση προσφορών της δηµοπρασίας την 10:03 π.µ.. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 4.1α της διακήρυξης 
ο πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισµού επικοινώνησε µε την υπηρεσία πρωτοκόλλου του ∆ήµου Εορδαίας για να 
διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 της διακήρυξης. Κατά την επικοινωνία 
διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν δεκαέξι (16) φάκελοι προσφοράς για συµµετοχή στο διαγωνισµό και κατ’ εντολή του 
προέδρου µετέβη το µέλος της επιτροπής Καλλιρρόη Μπογδάνη να τις παραλάβει. 

Με το πέρας του σταδίου υποβολής των προσφορών τελικά υποβλήθηκαν και καταγράφηκαν οι παρακάτω 
αναγραφόµενοι µεµονωµένοι και ενώσεις οικονοµικών φορέων (φάκελοι δικαιολογητικών συµµετοχής και φάκελοι 
οικονοµικών προσφορών) κατά σειρά κατάθεσης. 

 

α/α Ε.Ε.  ή  Κ/ξια 
Εξουσιοδοτηµένος 

εκπρόσωπος Τάξη Κατηγορία 
ΤΕΥ∆/ 

Εγγυητική 

1 ΓΑΙΑ Χρήστος Χαντσάρης οικ, οδο, 5η, 5η, ένα / ναι 

2 ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ Κων/νος Ρόµπης οικ, οδο, ηλµ 4η, 5η, 3η ένα / ναι 

3 Βαφειάδης ∆ηµήτριος & Σια ο.ε. ∆ηµήτριος Βαφειάδης οικ, οδο, ηλµ 2η, 2η, 3η δύο / ναι 

4 Κ/ξία Θ. Τσολακίδης - Γ. Κεχαγιάς Θεόδωρος Τσολακίδης  οικ, οδο, ηλµ 1η, 1η, 1η δύο / ναι 

5 Γεώργιος Μπίλιας ε.δ.ε. Γεώργιος Μπίλλιας οικ, οδο, ηλµ 2η, 2η, 1η ένα / ναι 

6 ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ Παναγιώτης Αποστολίδης οικ, οδο, ηλµ 4η, 4η, 3η ένα / ναι 

7 
Κ/ξία Κ. & Ο. Τράντος οε - Ε. 
Παπαποστόλου Κων/νος Τραντός  οικ, οδο, ηλµ 2η, 2η, 1η δύο / ναι 

8 Τσιοµπάνου Μαρία και Σια ε.ε. Μαρία Τσιοµπάνου οικ, οδο, ηλµ 2η, 1η, 2η ένα / ναι 

9 Μπιτχάβας Χρήστος & Σια ε.ε. Χρήστος Μπιτχάβας οικ, οδο, ηλµ 1η, 1η, 1η ένα / ναι 

10 Τόκας Αστέριος & Σια ε.ε. Αστέριος Τόκας οικ, οδο, ηλµ   ένα / ναι 

11 K/ξία Λιάκος Π. εδε - Αντωνέλης Κ. Πολυδεύκης Λιάκος  οικ, οδο, ηλµ 2η, 2η, 2η δύο / ναι 

12 Ε.Μ.Τ.Ε. ε.ε. Ιωάννης Χατζησάββας οικ, οδο, ηλµ 2η, 1η, 2η ένα / ναι 

13 Μιχαηλίδης Γ. & Σια ε.ε. Γεώργιος Μιχαηλίδης οικ, οδο, ηλµ 2η, 2η, 2η ένα / ναι 

14 Παπαδοπούλου ∆έσποινα ε.δ.ε. ∆έσποινα Παπαδοπούλου οικ, οδο, ηλµ 2η, 2η, 1η ένα / ναι 

15 Κουβουκλιώτης Α. Φώτης και Σια ε.ε. Φώτιος Κουβουκλιώτης οικ, οδο, ηλµ 2η, 2η, 2η ένα / ναι 

16 Σάκκος Χ. & Σια ε.ε. Χρήστος Σάκκος οικ, οδο, ηλµ 2η, 2η, 2η ένα / ναι 

17 Α∆ΑΜΟΝ Ο.Ε. Κων/νος Αδαµίδης οικ, οδο, ηλµ 2η, 2η, 2η ένα / ναι 

18 SOLIS A.E. Χρήστος Καρκαντός οικ, οδο, ηλµ 4η, 4η, 3η ένα / ναι 

19 Alphadelta Constructions 
Γεώργιος 
Ανδριανόπουλος οικ, οδο, ηλµ 2η, 2η, 2η ένα / ναι 

20 
K/ξία Ζανδές Θ. & Σια ε.ε. - Ιωάννης Κ. 
Βάρκας Ιωάννης Βάρκας οικ, οδο, ηλµ 2η, 2η, 2η δύο / ναι 

21 Βαφειάδης ΑΤΕ Γεώργιος Βαφειάδης οικ, οδο, ηλµ 3η, 4η, 3η ένα / ναι 

22 Κ/ξία Γ. Γιαννουλούδης - Π. Κιλιµτσίδης Γεώργιος Γιαννουλούδης οικ, οδο, ηλµ 3η, 3η, 3η δύο / ναι 

23 
Κ/ξία ∆. Καιρίδης - Τζήκας Κατασκευαστική 
ο.ε. ∆ηµήτριος Καιρίδης οικ, οδο, ηλµ 2η, 2η, 2η δύο / ναι 

24 Καρακώστας ΙΚΕ τεχνικά έργα Αστέριος Καρακώστας οικ, οδο, ηλµ   ένα / ναι 

25 Ανέγερση ΑΤΕΕ Ηλίας Ποιµενίδης οικ, οδο, ηλµ 2η, 2η, 2η ένα / ναι 

26 Πατίκας ν. - Ριζόπουλος Γ. ο.ε. Νεκτάριος Παττίκας οικ, οδο, ηλµ 2η, 2η, 2η ένα / ναι 

27 ΖΕΥΞΗ Α.Τ.Ε. Στέφανος Πατεγάκης οικ, οδο, ηλµ 2η, 2η, 2η ένα / ναι 

28 
Ένωση Κ. Ιωαννίδης ατε - Ασφαλτικά 
Βεροίας επε Κων/νος Ιωαννίδης  οικ, οδο, ηλµ 3η, 1η, 3η δύο / ναι 

29 Όδευση α.ε. Ανδρέας Οικονοµίδης οικ, οδο, ηλµ 2η, 2η, 2η ένα / ναι 

30 VASARTIS S.A. Άρτεµις Σκαροπούλου οικ, οδο, ηλµ 2η, 2η, 2η ένα / ναι 

31 ΑΡΗΣ Κ. Α.Τ.Ε. Γεώργιος Καψανάκης οικ, οδο, ηλµ 3η, 3η, 1η ένα / ναι 
 
Η επιτροπή προχώρησε στην καταγραφή των δικαιολογητικών. Ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονοµικών 

προσφορών, η µονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και η ανακοίνωση των επί 
µέρους στοιχείων τους. 

Η επιτροπή διαγωνισµού προέβη σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθµητικής αναγραφής των επιµέρους 
ποσοστών έκπτωσης και της οµαλής µεταξύ τους σχέσης (ως συνηµµένοι πίνακες) και έκρινε ως παραδεκτές: 
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ΑΔΑ: ΩΚΥ2ΩΡ6-ΧΞΦ



    

ΕΠΩΝΥΜΙΑ   

1 13 ναι  Μιχαηλίδης Γ. & Σια ε.ε. 61,72% 

2 31 ναι  ΑΡΗΣ Κ. Α.Τ.Ε. 60,55% 

3 9 ναι  Μπιτχάβας Χρήστος & Σια ε.ε. 59,06% 

4 14 ναι  Παπαδοπούλου ∆έσποινα ε.δ.ε. 59,06% 

5 12 ναι  Ε.Μ.Τ.Ε. ε.ε. 58,73% 

6 30 ναι  VASARTIS S.A. 58,65% 

7 3 ναι  Βαφειάδης ∆ηµήτριος & Σια ο.ε. 57,65% 

8 6 ναι  ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ 56,67% 

9 4 ναι  Κ/ξία Θ. Τσολακίδης - Γ. Κεχαγιάς 56,43% 

10 22 ναι  Κ/ξία Γ. Γιαννουλούδης - Π. Κιλιµτσίδης 54,72% 

11 18 ναι  SOLIS A.E. 54,65% 

12 20 ναι  K/ξία Ζανδές Θ. & Σια ε.ε. - Ιωάννης Κ. Βάρκας 54,06% 

13 10 ναι  Τόκας Αστέριος & Σια ε.ε. 54,03% 

14 25 ναι  Ανέγερση ΑΤΕΕ 53,15% 

15 19 ναι  Alphadelta Constructions 52,10% 

16 27 ναι  ΖΕΥΞΗ Α.Τ.Ε. 51,30% 

17 28 ναι  Ένωση Κ. Ιωαννίδης ατε - Ασφαλτικά Βεροίας επε 51,04% 

18 15 ναι  Κουβουκλιώτης Α. Φώτης και Σια ε.ε. 50,29% 

19 29 ναι  Όδευση α.ε. 50,03% 

20 11 ναι  K/ξία Λιάκος Π. εδε - Αντωνέλης Κ. 50,01% 

21 21 ναι  Βαφειάδης ΑΤΕ 49,65% 

22 5 ναι  Γεώργιος Μπίλιας ε.δ.ε. 46,84% 

23 26 ναι  Πατίκας ν. - Ριζόπουλος Γ. ο.ε. 45,06% 

24 2 ναι  ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ 44,64% 

25 8 ναι  Τσιοµπάνου Μαρία και Σια ε.ε. 44,52% 

26 17 ναι  Α∆ΑΜΟΝ Ο.Ε. 44,44% 

27 1 ναι  ΓΑΙΑ 28,15% 

Ως απαράδεκτες κρίθηκαν οι οικονοµικές προσφορές: 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ   

 16  όχι Σάκκος Χ. & Σια ε.ε. 58,67% 

 23 όχι Κ/ξία ∆. Καιρίδης - Τζήκας Κατασκευαστική ο.ε. 55,65% 

 7 όχι Κ/ξία Κ. & Ο. Τράντος οε - Ε. Παπαποστόλου 54,70% 

 24  όχι Καρακώστας ΙΚΕ τεχνικά έργα 45,00% 
Συγκεκριµένα : 

1. Στην οικονοµική προσφορά της «Σάκκος Χ. & Σια ε.ε.» δεν προκύπτει σύµφωνα µε την παράγραφο 3.6 της 
αναλυτικής διακήρυξης η υπογραφή από τον νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας καθώς δεν αναγράφεται το 
ονοµατεπώνυµο του υπογράφοντος αυτήν. 

2. Στην οικονοµική προσφορά της «Κ/ξίας ∆. Καιρίδης - Τζήκας Κατασκευαστική ο.ε.» δεν προκύπτει σύµφωνα 
µε την παράγραφο 3.6 της αναλυτικής διακήρυξης η υπογραφή από τον νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας 
«Τζήκας Κατασκευαστική ο.ε.» καθώς δεν αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του υπογράφοντος αυτήν. 

3. Στην οικονοµική προσφορά της «Κ/ξίας Κ. & Ο. Τράντος οε - Ε. Παπαποστόλου» δεν προκύπτει σύµφωνα 
µε την παράγραφο 3.6 της αναλυτικής διακήρυξης η υπογραφή από τον νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας 
«Κ. & Ο. Τράντος οε» καθώς δεν αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του υπογράφοντος αυτήν. 

4. Στην οικονοµική προσφορά της «Καρακώστας ΙΚΕ τεχνικά έργα» δεν προκύπτει σύµφωνα µε την 
παράγραφο 3.6 της αναλυτικής διακήρυξης η υπογραφή από τον νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας καθώς 
δεν αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του υπογράφοντος αυτήν. 

ΑΔΑ: ΩΚΥ2ΩΡ6-ΧΞΦ



Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έλεγξε τα δικαιολογητικά συµµετοχής, όσον αφορά την ορθή συµπλήρωση και 
υποβολή τους σύµφωνα µε το άρθρο 24.2 της διακήρυξης, την ίδια ηµέρα και κατά σειρά µειοδοσίας, αρχίζοντας από 
τον πρώτο µειοδότη. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε την ίδια µέρα και κρίνονται ως παραδεκτές οι προσφορές των : 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ   

1 13  ναι Μιχαηλίδης Γ. & Σια ε.ε. 61,72% 

2 31  ναι ΑΡΗΣ Κ. Α.Τ.Ε. 60,55% 

3 9  ναι Μπιτχάβας Χρήστος & Σια ε.ε. 59,06% 

4 12  ναι Ε.Μ.Τ.Ε. ε.ε. 58,73% 

5 30  ναι VASARTIS S.A. 58,65% 

6 3  ναι Βαφειάδης ∆ηµήτριος & Σια ο.ε. 57,65% 

7 6  ναι ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ 56,67% 

8 4  ναι Κ/ξία Θ. Τσολακίδης - Γ. Κεχαγιάς 56,43% 

9 18  ναι SOLIS A.E. 54,65% 

10 20  ναι K/ξία Ζανδές Θ. & Σια ε.ε. - Ιωάννης Κ. Βάρκας 54,06% 

11 25  ναι Ανέγερση ΑΤΕΕ 53,15% 

12 19  ναι Alphadelta Constructions 52,10% 

13 29  ναι Όδευση α.ε. 50,03% 

14 21  ναι Βαφειάδης ΑΤΕ 49,65% 

15 5  ναι Γεώργιος Μπίλιας ε.δ.ε. 46,84% 

16 26  ναι Πατίκας ν. - Ριζόπουλος Γ. ο.ε. 45,06% 

17 2  ναι ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ 44,64% 

18 8  ναι Τσιοµπάνου Μαρία και Σια ε.ε. 44,52% 

19 17  ναι Α∆ΑΜΟΝ Ο.Ε. 44,44% 
 

Ως απαράδεκτες συµπεριλαµβανοµένων των λόγων περί απαράδεκτης οικονοµικής προσφοράς κρίθηκαν οι 
προσφορές: 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ   

 14  όχι Παπαδοπούλου ∆έσποινα ε.δ.ε. 59,06% 

 16 όχι Σάκκος Χ. & Σια ε.ε. 58,67% 

 23 όχι Κ/ξία ∆. Καιρίδης - Τζήκας Κατασκευαστική ο.ε. 55,65% 

 22  όχι Κ/ξία Γ. Γιαννουλούδης - Π. Κιλιµτσίδης 54,72% 

 7  όχι Κ/ξία Κ. & Ο. Τράντος οε - Ε. Παπαποστόλου 54,70% 

 10 όχι Τόκας Αστέριος & Σια ε.ε. 54,03% 

 27 όχι ΖΕΥΞΗ Α.Τ.Ε. 51,30% 

 15  όχι Κουβουκλιώτης Α. Φώτης και Σια ε.ε. 50,29% 

 11 όχι K/ξία Λιάκος Π. εδε - Αντωνέλης Κ. 50,01% 

 24 όχι Καρακώστας ΙΚΕ τεχνικά έργα 45,00% 

 1 όχι ΓΑΙΑ 28,15% 

 28  όχι Ένωση Κ. Ιωαννίδης ατε - Ασφαλτικά Βεροίας επε 51,04% 

 

Συγκεκριµένα: 

1. Για τον οικονοµικό φορέα µε σειρά κατάθεσης 1 και επωνυµία «ΓΑΙΑ τεχνική α.ε.» δεν αναγράφεται στην 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής ο αριθµός και το έτος της διακήρυξης. Επιπλέον δεν αναγράφεται στο 
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Τ.Ε.Υ.∆. η τάξη και η κατηγορία ΗΛΜ ούτε στο µέρος ΙΙ-γ αυτού αλλά ούτε εναλλακτικά στο µέρος IV-A1 
«Καταλληλότητα». 

2. Για την ένωση οικονοµικών φορέων µε σειρά κατάθεσης 7 και επωνυµία «Κ/ξία Κωνσταντίνος Τραντός & 
Οδυσσέας Τραντός ο.ε. – Παπαποστόλου Ευάγγελος» δεν αναγράφεται στο Τ.Ε.Υ.∆. κανενός η τάξη και η 
κατηγορία πτυχίου ούτε στο µέρος ΙΙ-γ αυτού αλλά ούτε εναλλακτικά στο µέρος IV-A1 «Καταλληλότητα». 

3. Για την ένωση οικονοµικών φορέων µε σειρά κατάθεσης 11 και επωνυµία «Κ/ξία Λιάκος Πολυδεύκης & 
Κων/νος Αντωνέλης» αναγράφεται εσφαλµένα στο Τ.Ε.Υ.∆. της «Λιάκος Πολυδεύκης ε.δ.ε.» στη σελίδα 3 
περί προσδιορισµού των άλλων φορέων που συµµετέχουν από κοινού στη διαδικασία, ξανά την «Λιάκος 
Πολυδεύκης ε.δ.ε.»  και όχι την «Κωνσταντίνος Αντωνέλης ε.δ.ε.». Επιπλέον στο Τ.Ε.Υ.∆. της 
«Κωνσταντίνος Αντωνέλης ε.δ.ε.» στο µέρος ΙΙ Β «πληροφορίες σχετικά µε τους νοµίµους εκπροσώπους 
του οικονοµικού φορέα αναγράφονται τα στοιχεία του Λιάκου Πολυδεύκη και όχι του Αντωνέλη 
Κωνσταντίνου. 

4. Για την ένωση οικονοµικών φορέων µε σειρά κατάθεσης 22 και επωνυµία «Κ/ξία Γ. Γιαννουλούδης - Π. 
Κιλιµτσίδης» στο Τ.Ε.Υ.∆. µέρος ΙΙ σελίδα 3 δ) και των δύο µελών της ένωσης απαντάται πως η εγγραφή ή 
η πιστοποίηση δεν καλύπτει όλα τα κριτήρια επιλογής χωρίς να αναφέρονται οι επιπλέον πληροφορίες για 
την κάλυψη των µη απαιτούµενων κριτηρίων. Περαιτέρω στο µέρος ΙΙ-Β του Τ.Ε.Υ.∆. της «Παναγιώτης Α. 
Κιλιµτσίδης» ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα (και όχι της ένωσης αυτών) αναφέρεται ο Γεώργιος 
Γιαννουλούδης. 

5. Για τον οικονοµικό φορέα µε σειρά κατάθεσης 24 και επωνυµία «Καρακώστας ΙΚΕ» δεν αναγράφονται τα 
σύµφωνα µε την παράγραφο 3.2 της αναλυτικής διακήρυξης οριζόµενα. Στην εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής ο αριθµός και το έτος της διακήρυξης αναγράφεται εσφαλµένα 2/2017 αντί 7847/21-03-2017. 
Στο µέρος ΙΙ – Α και στο ερώτηµα εάν ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο / 
µητρώο εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων απαντάται όχι (ενώ είναι εγγεγραµµένος στο ΜΕΕΠ) χωρίς 
περαιτέρω να συµπληρώνονται οι πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV ενότητες Α, Β, Γ ή ∆. ∆εν 
δηλώνει στο µέρος ΙΙ – Αε και στο ερώτηµα εάν ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκοµίσει 
βεβαίωση ή πληροφορίες για πληρωµή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων. ∆εν απαντώνται τα 
ερωτήµατα στο µέρος ΙΙ – Α τα ερωτήµατα α, β, γ και δ και δεν δίδονται πληροφορίες για την κατηγορία 
και τάξη πτυχίου ούτε στην προαναφερόµενη έση ούτε στο µέρος IV ενότητα Α όπου αναφέρεται µόνο ο 
αριθµός ΜΕΕΠ. Τέλος στο µέρος VI των τελικών δηλώσεων δεν υπάρχει ούτε σφραγίδα ούτε το 
ονοµατεπώνυµο του υπογράφοντος. 

6. Για τον οικονοµικό φορέα µε σειρά κατάθεσης 27 και επωνυµία «ΖΕΥΞΗ ΑΤΕ» ο χρόνος ισχύος της 
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής λείγει εσφαλµένα 15-02-2018  και όχι 19-02-2018. 

7. Για τον οικονοµικό φορέα µε σειρά κατάθεσης 15 και επωνυµία «Κατασκευαστική Κουβουκλιώτης» δεν 
αναγράφεται ο αριθµός και το έτος στην εγγυητική επιστολή συµµετοχής. Επίσης δεν µονογράφονται οι 
σελίδες του ΤΕΥ∆. 

8. Για τον οικονοµικό φορέα µε σειρά κατάθεσης 15 και επωνυµία «Τόκας Αστέριος & Σια ε.ε.» δεν 
αναγράφεται η κατηγορία και η τάξη πτυχίου ούτε στο µέρος ΙΙ (γ) ούτε στο µέρος IV Α-Καταλληλότητα. 
Επίσης δεν υπάρχει µονογραφή σε κάθε σελίδα του ΤΕΥ∆. 

9. Για τον οικονοµικό φορέα µε σειρά κατάθεσης 14 και επωνυµία «Παπαδοπούλου ∆έσποινα ε.δ.ε.» δεν 
υπάρχει η πρώτη σελίδα του ΤΕΥ∆. 

10. Για τον οικονοµικό φορέα µε σειρά κατάθεσης 16 και επωνυµία «Σάκκος Χ. & Σια ε.ε.» δεν αναγράφονται 
τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθµός και έτος) στην εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 

11. Για την ένωση οικονοµικών φορέων µε σειρά κατάθεσης 23 και επωνυµία «Κ/ξία ∆. Καιρίδης - Τζήκας 
Κατασκευαστική ο.ε.» δεν αναγράφονται τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθµός και έτος) στην εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής . 

12. Για την ένωση οικονοµικών φορέων µε σειρά κατάθεσης 28 και επωνυµία «Ένωση Κ. Ιωαννίδης ατε - 
Ασφαλτικά Βεροίας επε» δεν αναγράφονται τα ποσοστά του έργου που θα εκτελέσει ο καθένας. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού επικοινώνησε µε τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, 
προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Όλες οι εγγυητικές επιστολές βρέθηκαν γνήσιες και σε ισχύ 
σύµφωνα µε τα εξής έγγραφα των οποίων το τελευταίο κοινοποιήθηκε στην επιτροπή την 27/04/2017 στις 13:00 
(13181/27-04-2017): 

  

α/α Ε.Ε.  ή  Κ/ξια 

Επιστολή επιτροπής 
για 

έλεγχο εγκυρότητας 

Απάντηση φορέα 
έκδοσης εγγυητικής 

επιστολής 

1 ΓΑΙΑ 12187/20-04-2017 13181/27-04-2017 

2 ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ 12186/20-04-2017 12941/27-04-2017 

3 Βαφειάδης ∆ηµήτριος & Σια ο.ε. 12184/20-04-2017 12264/21-04-2017 

4 Κ/ξία Θ. Τσολακίδης - Γ. Κεχαγιάς 12177/20-04-2017 12501/24-04-2017 

5 Γεώργιος Μπίλιας ε.δ.ε. 12180/20-04-2017 12272/21-04-2017 

6 ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ 12177/20-04-2017 12501/24-04-2017 

7 
Κ/ξία Κ. & Ο. Τράντος οε - Ε. 
Παπαποστόλου 12179/20-04-2017 12257/21-04-2017 
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8 Τσιοµπάνου Μαρία και Σια ε.ε. 12177/20-04-2017 12501/24-04-2017 

9 Μπιτχάβας Χρήστος & Σια ε.ε. 12178/20-04-2017 12442/24-04-2017 

10 Τόκας Αστέριος & Σια ε.ε. 12191/20-04-2017 12335/24-04-2017 

11 K/ξία Λιάκος Π. εδε - Αντωνέλης Κ. 12177/20-04-2017 12501/24-04-2017 

12 Ε.Μ.Τ.Ε. ε.ε. 12177/20-04-2017 12501/24-04-2017 

13 Μιχαηλίδης Γ. & Σια ε.ε. 12177/20-04-2017 12501/24-04-2017 

14 Παπαδοπούλου ∆έσποινα ε.δ.ε. 12177/20-04-2017 12501/24-04-2017 

15 Κουβουκλιώτης Α. Φώτης και Σια ε.ε. 12175/20-04-2017 12239/21-04-2017 

16 Σάκκος Χ. & Σια ε.ε. 12175/20-04-2017 12239/21-04-2017 

17 Α∆ΑΜΟΝ Ο.Ε. 12176/20-04-2017 60928/26-04-2017 

18 SOLIS A.E. 12183/20-04-2017 12684/25-04-2017 

19 Alphadelta Constructions 12176/20-04-2017 60927/26-04-2017 

20 
K/ξία Ζανδές Θ. & Σια ε.ε. - Ιωάννης Κ. 
Βάρκας 12177/20-04-2017 12501/24-04-2017 

21 Βαφειάδης ΑΤΕ 12190/20-04-2017 12311/21-04-2017 

22 Κ/ξία Γ. Γιαννουλούδης - Π. Κιλιµτσίδης 12177/20-04-2017 12501/24-04-2017 

23 
Κ/ξία ∆. Καιρίδης - Τζήκας Κατασκευαστική 
ο.ε. 12175/20-04-2017 12239/21-04-2017 

24 Καρακώστας ΙΚΕ τεχνικά έργα 12177/20-04-2017 12501/24-04-2017 

25 Ανέγερση ΑΤΕΕ 12182/20-04-2017 12251/21-04-2017 

26 Πατίκας ν. - Ριζόπουλος Γ. ο.ε. 12177/20-04-2017 12501/24-04-2017 

27 ΖΕΥΞΗ Α.Τ.Ε. 12175/20-04-2017 12239/21-04-2017 

28 
Ένωση Κ. Ιωαννίδης ατε - Ασφαλτικά 
Βεροίας επε 12181/20-04-2017 12566/25-04-2017 

29 Όδευση α.ε. 12176/20-04-2017 60926/26-04-2017 

30 VASARTIS S.A. 12176/20-04-2017 60924/26-04-2017 

31 ΑΡΗΣ Κ. Α.Τ.Ε. 12175/20-04-2017 12239/21-04-2017 
Μετά και τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαγωνισµού, η επιτροπή οµόφωνα εισηγείται ως µειοδότη την 

«Μιχαηλίδης Γ. & Σια ε.ε.» η οποία προσέφερε την µεγαλύτερη Μέση Τεκµαρτή Έκπτωση 61,72 %. 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε έξι (6) σελίδες και έξι (6) αντίγραφα και υπογράφεται από τον πρόεδρο και 

τα µέλη της επιτροπής διαγωνισµού , αυθηµερόν.» 
 
Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή για την  έγκριση ή µη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ( στάδιο ανάδειξης 
προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής  διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης για το  εν λόγω έργο. 
 
     Αριθµ. Αποφ 55/2017 

Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους: 
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  
2. άρθρου 26 του Ν.4024/2011, της υπ' αριθ ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’, Της υπ' αριθ. 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης  
3. τις διατάξεις του Ν 4412/2016 
4.την υπ’αριθµ 97/2016 Α∆Σ 
5.την υπ’αριθµ 9/2016 µελέτη καθώς και τα σχετικά τεύχη δηµοπράτησης 
6. το υπ’αριθµ 45240/12-12-2016 πρακτικό κλήρωσης  
7. την υπ’αριθµ 201/2016 ΑΟΕ 
8. την υπ’αριθµ 10/2017 ΑΟΕ 
9. υπ’αριθµ 7847/21-3-2017 περίληψη διακήρυξης και αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ 17PROC005951523  
10. το υπ’αριθµ 13186/27-4-2017 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού 
11 την υπ’αριθµ 6023/2017 ΑΑΥ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα 

 

1 Εγκρίνει το 1ο πρακτικό  της Επιτροπής ∆ιενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου)  της 
ανοικτής  διαδικασίας σύναψης σύµβασης , µε επιµερους ποσοστά έκπτωσης – άρθρο 95 του Ν. 
4412/16 και κριτήριο ανάθεσης την  πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο 
βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) για το έργο µε τίτλο:  « Ανάπλαση κεντρικών οδών τ.δ. Αγίου Χριστόφορου 
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– Σπηλιάς Β΄Φάση», προϋπολογισµού 1.240.000,00 ευρώ , αριθµ µελ 9/2016 (πιστώσεις ΕΑΠ) όπως αυτό 
διαβιβάσθηκε µε το υπ’αριθµ 13204/27-4-2017  διαβιβαστικό της και αποτελεί αναπόσπαστο 
στοιχείο της παρούσης.  
2.  Εγκρίνει το αποτέλεσµα του σταδίου που έχει διενεργήσει η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ως εξής:  

Α1) Κρίνει ως απαράδεκτες τις κάτωθι προσφορές ως προς την ορθότητα της οικονοµικής 
προσφοράς: 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ   

 16  όχι Σάκκος Χ. & Σια ε.ε. 58,67% 

 23 όχι Κ/ξία ∆. Καιρίδης - Τζήκας Κατασκευαστική ο.ε. 55,65% 

 7 όχι Κ/ξία Κ. & Ο. Τράντος οε - Ε. Παπαποστόλου 54,70% 

 24  όχι Καρακώστας ΙΚΕ τεχνικά έργα 45,00% 
Συγκεκριµένα : 

1. Στην οικονοµική προσφορά της «Σάκκος Χ. & Σια ε.ε.» δεν προκύπτει σύµφωνα µε την παράγραφο 3.6 της 
αναλυτικής διακήρυξης η υπογραφή από τον νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας καθώς δεν αναγράφεται το 
ονοµατεπώνυµο του υπογράφοντος αυτήν. 

2. Στην οικονοµική προσφορά της «Κ/ξίας ∆. Καιρίδης - Τζήκας Κατασκευαστική ο.ε.» δεν προκύπτει σύµφωνα 
µε την παράγραφο 3.6 της αναλυτικής διακήρυξης η υπογραφή από τον νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας 
«Τζήκας Κατασκευαστική ο.ε.» καθώς δεν αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του υπογράφοντος αυτήν. 

3. Στην οικονοµική προσφορά της «Κ/ξίας Κ. & Ο. Τράντος οε - Ε. Παπαποστόλου» δεν προκύπτει σύµφωνα 
µε την παράγραφο 3.6 της αναλυτικής διακήρυξης η υπογραφή από τον νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας 
«Κ. & Ο. Τράντος οε» καθώς δεν αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του υπογράφοντος αυτήν. 

4. Στην οικονοµική προσφορά της «Καρακώστας ΙΚΕ τεχνικά έργα» δεν προκύπτει σύµφωνα µε την 
παράγραφο 3.6 της αναλυτικής διακήρυξης η υπογραφή από τον νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας καθώς 
δεν αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του υπογράφοντος αυτήν. 

 

Α2) Ως απαράδεκτες ύστερα από τον έλεγχο των  δικαιολογητικών συµµετοχής & όσον αφορά την ορθή συµπλήρωση 
και υποβολή τους σύµφωνα µε το άρθρο 24.2 της διακήρυξης συµπεριλαµβανοµένων των λόγων περί απαράδεκτης 
οικονοµικής προσφοράς κρίνονται  οι κάτωθι προσφορές: 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ   

 14  όχι Παπαδοπούλου ∆έσποινα ε.δ.ε. 59,06% 

 16 όχι Σάκκος Χ. & Σια ε.ε. 58,67% 

 23 όχι Κ/ξία ∆. Καιρίδης - Τζήκας Κατασκευαστική ο.ε. 55,65% 

 22  όχι Κ/ξία Γ. Γιαννουλούδης - Π. Κιλιµτσίδης 54,72% 

 7  όχι Κ/ξία Κ. & Ο. Τράντος οε - Ε. Παπαποστόλου 54,70% 

 10 όχι Τόκας Αστέριος & Σια ε.ε. 54,03% 

 27 όχι ΖΕΥΞΗ Α.Τ.Ε. 51,30% 

 15  όχι Κουβουκλιώτης Α. Φώτης και Σια ε.ε. 50,29% 

 11 όχι K/ξία Λιάκος Π. εδε - Αντωνέλης Κ. 50,01% 

 24 όχι Καρακώστας ΙΚΕ τεχνικά έργα 45,00% 

 1 όχι ΓΑΙΑ 28,15% 

 28  όχι Ένωση Κ. Ιωαννίδης ατε - Ασφαλτικά Βεροίας επε 51,04% 

 

Συγκεκριµένα: 

1 Για τον οικονοµικό φορέα µε σειρά κατάθεσης 1 και επωνυµία «ΓΑΙΑ τεχνική α.ε.» δεν αναγράφεται στην 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής ο αριθµός και το έτος της διακήρυξης. Επιπλέον δεν αναγράφεται στο 
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Τ.Ε.Υ.∆. η τάξη και η κατηγορία ΗΛΜ ούτε στο µέρος ΙΙ-γ αυτού αλλά ούτε εναλλακτικά στο µέρος IV-A1 
«Καταλληλότητα». 

2 Για την ένωση οικονοµικών φορέων µε σειρά κατάθεσης 7 και επωνυµία «Κ/ξία Κωνσταντίνος Τραντός & 
Οδυσσέας Τραντός ο.ε. – Παπαποστόλου Ευάγγελος» δεν αναγράφεται στο Τ.Ε.Υ.∆. κανενός η τάξη και η 
κατηγορία πτυχίου ούτε στο µέρος ΙΙ-γ αυτού αλλά ούτε εναλλακτικά στο µέρος IV-A1 «Καταλληλότητα». 

3 Για την ένωση οικονοµικών φορέων µε σειρά κατάθεσης 11 και επωνυµία «Κ/ξία Λιάκος Πολυδεύκης & 
Κων/νος Αντωνέλης» αναγράφεται εσφαλµένα στο Τ.Ε.Υ.∆. της «Λιάκος Πολυδεύκης ε.δ.ε.» στη σελίδα 3 
περί προσδιορισµού των άλλων φορέων που συµµετέχουν από κοινού στη διαδικασία, ξανά την «Λιάκος 
Πολυδεύκης ε.δ.ε.»  και όχι την «Κωνσταντίνος Αντωνέλης ε.δ.ε.». Επιπλέον στο Τ.Ε.Υ.∆. της 
«Κωνσταντίνος Αντωνέλης ε.δ.ε.» στο µέρος ΙΙ Β «πληροφορίες σχετικά µε τους νοµίµους εκπροσώπους 
του οικονοµικού φορέα αναγράφονται τα στοιχεία του Λιάκου Πολυδεύκη και όχι του Αντωνέλη 
Κωνσταντίνου. 

4 Για την ένωση οικονοµικών φορέων µε σειρά κατάθεσης 22 και επωνυµία «Κ/ξία Γ. Γιαννουλούδης - Π. 
Κιλιµτσίδης» στο Τ.Ε.Υ.∆. µέρος ΙΙ σελίδα 3 δ) και των δύο µελών της ένωσης απαντάται πως η εγγραφή ή 
η πιστοποίηση δεν καλύπτει όλα τα κριτήρια επιλογής χωρίς να αναφέρονται οι επιπλέον πληροφορίες για 
την κάλυψη των µη απαιτούµενων κριτηρίων. Περαιτέρω στο µέρος ΙΙ-Β του Τ.Ε.Υ.∆. της «Παναγιώτης Α. 
Κιλιµτσίδης» ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα (και όχι της ένωσης αυτών) αναφέρεται ο Γεώργιος 
Γιαννουλούδης. 

5 Για τον οικονοµικό φορέα µε σειρά κατάθεσης 24 και επωνυµία «Καρακώστας ΙΚΕ» δεν αναγράφονται τα 
σύµφωνα µε την παράγραφο 3.2 της αναλυτικής διακήρυξης οριζόµενα. Στην εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής ο αριθµός και το έτος της διακήρυξης αναγράφεται εσφαλµένα 2/2017 αντί 7847/21-03-2017. 
Στο µέρος ΙΙ – Α και στο ερώτηµα εάν ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο / 
µητρώο εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων απαντάται όχι (ενώ είναι εγγεγραµµένος στο ΜΕΕΠ) χωρίς 
περαιτέρω να συµπληρώνονται οι πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV ενότητες Α, Β, Γ ή ∆. ∆εν 
δηλώνει στο µέρος ΙΙ – Αε και στο ερώτηµα εάν ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκοµίσει 
βεβαίωση ή πληροφορίες για πληρωµή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων. ∆εν απαντώνται τα 
ερωτήµατα στο µέρος ΙΙ – Α τα ερωτήµατα α, β, γ και δ και δεν δίδονται πληροφορίες για την κατηγορία 
και τάξη πτυχίου ούτε στην προαναφερόµενη έση ούτε στο µέρος IV ενότητα Α όπου αναφέρεται µόνο ο 
αριθµός ΜΕΕΠ. Τέλος στο µέρος VI των τελικών δηλώσεων δεν υπάρχει ούτε σφραγίδα ούτε το 
ονοµατεπώνυµο του υπογράφοντος. 

6 Για τον οικονοµικό φορέα µε σειρά κατάθεσης 27 και επωνυµία «ΖΕΥΞΗ ΑΤΕ» ο χρόνος ισχύος της 
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής λείγει εσφαλµένα 15-02-2018  και όχι 19-02-2018. 

7 Για τον οικονοµικό φορέα µε σειρά κατάθεσης 15 και επωνυµία «Κατασκευαστική Κουβουκλιώτης» δεν 
αναγράφεται ο αριθµός και το έτος στην εγγυητική επιστολή συµµετοχής. Επίσης δεν µονογράφονται οι 
σελίδες του ΤΕΥ∆. 

8 Για τον οικονοµικό φορέα µε σειρά κατάθεσης 15 και επωνυµία «Τόκας Αστέριος & Σια ε.ε.» δεν 
αναγράφεται η κατηγορία και η τάξη πτυχίου ούτε στο µέρος ΙΙ (γ) ούτε στο µέρος IV Α-Καταλληλότητα. 
Επίσης δεν υπάρχει µονογραφή σε κάθε σελίδα του ΤΕΥ∆. 

9 Για τον οικονοµικό φορέα µε σειρά κατάθεσης 14 και επωνυµία «Παπαδοπούλου ∆έσποινα ε.δ.ε.» δεν 
υπάρχει η πρώτη σελίδα του ΤΕΥ∆. 

10 Για τον οικονοµικό φορέα µε σειρά κατάθεσης 16 και επωνυµία «Σάκκος Χ. & Σια ε.ε.» δεν αναγράφονται 
τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθµός και έτος) στην εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 

11 Για την ένωση οικονοµικών φορέων µε σειρά κατάθεσης 23 και επωνυµία «Κ/ξία ∆. Καιρίδης - Τζήκας 
Κατασκευαστική ο.ε.» δεν αναγράφονται τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθµός και έτος) στην εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής . 

12 Για την ένωση οικονοµικών φορέων µε σειρά κατάθεσης 28 και επωνυµία «Ένωση Κ. Ιωαννίδης ατε - 
Ασφαλτικά Βεροίας επε» δεν αναγράφονται τα ποσοστά του έργου που θα εκτελέσει ο καθένας. 

 

Β. )  Κρίνει ως ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ όλες τις υπόλοιπες προσφορές όπως παρακάτω: 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ   

1 13  ναι Μιχαηλίδης Γ. & Σια ε.ε. 61,72% 

2 31  ναι ΑΡΗΣ Κ. Α.Τ.Ε. 60,55% 

3 9  ναι Μπιτχάβας Χρήστος & Σια ε.ε. 59,06% 

4 12  ναι Ε.Μ.Τ.Ε. ε.ε. 58,73% 

5 30  ναι VASARTIS S.A. 58,65% 

6 3  ναι Βαφειάδης ∆ηµήτριος & Σια ο.ε. 57,65% 
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7 6  ναι ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ 56,67% 

8 4  ναι Κ/ξία Θ. Τσολακίδης - Γ. Κεχαγιάς 56,43% 

9 18  ναι SOLIS A.E. 54,65% 

10 20  ναι K/ξία Ζανδές Θ. & Σια ε.ε. - Ιωάννης Κ. Βάρκας 54,06% 

11 25  ναι Ανέγερση ΑΤΕΕ 53,15% 

12 19  ναι Alphadelta Constructions 52,10% 

13 29  ναι Όδευση α.ε. 50,03% 

14 21  ναι Βαφειάδης ΑΤΕ 49,65% 

15 5  ναι Γεώργιος Μπίλιας ε.δ.ε. 46,84% 

16 26  ναι Πατίκας ν. - Ριζόπουλος Γ. ο.ε. 45,06% 

17 2  ναι ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ 44,64% 

18 8  ναι Τσιοµπάνου Μαρία και Σια ε.ε. 44,52% 

19 17  ναι Α∆ΑΜΟΝ Ο.Ε. 44,44% 
 

Γ) Αναδεικνύει  προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία:  «Μιχαηλίδης Γ. & Σια ε.ε.»,  ο οποίος προσέφερε την 
µεγαλύτερη µέση τεκµαρτή  έκπτωση 61,72% . 

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και στην αρµόδια Επιτροπή διενέργειας 
του ανωτέρω διαγωνισµού για ενέργειες και ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης του έργου.  

 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  55/2017. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τσοκτουριδης Ιωαννης 
Θεοδοσιαδης Γεωργιος  
Καιδης Αποστολος  
Ιορδανιδης Φωτιος 
Σοφοκλης Σιδηροπουλος 
Μπίγγας Στεφανος 
Καραϊσκος Γεώργιος 
                  

               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                                                                        Σάββας Ζαµανίδης 
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