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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 συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης για το  έργο: «Κατασκευή φρεατίων και 

λειτουργία δικτύου ύδρευσης στο Τ.∆. Ανατολικού» », αρ µελ 5/2017, προϋπολογισµού 24.021,00 ευρώ 
(πιστώσεις ΕΑΠ). 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  ηµερήσιας διάταξης  θέµα, έθεσε υπόψη των 
µελών ότι  µε την υπ’αριθµ 36/2017 Α∆Σ ( σχετ η 355/2016 Α.∆.Σ.∆ΕΥΑΕ) αποφασίσθηκε η εκτέλεση του 
έργου µε τίτλο: «Κατασκευή φρεατίων και λειτουργία δικτύου ύδρευσης στο Τ.∆. Ανατολικού», αρ µελ 
5/2017, προϋπολογισµού 24.021,00, από πιστώσεις ΕΑΠ, µε ανοικτή συνοπτική διαδικασία σύναψης 
δηµόσιας σύµβασης,  εγγράφηκε πίστωση ύψους 24.021,00 ευρώ στον ΚΑ 30.7336.0121.   
Η έγκριση των τευχών δηµοπράτησης , η κατάρτιση των όρων διακήρυξης της συνοπτικής διαδικασίας 
σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά µε βάση την τιµή  και κατά το σύστηµα του αρ 95 παρ 2α του ν 4412/2016, η ψήφιση της 
σχετικής πίστωσης πίστωση ύψους 24.021,00 ευρώ από τον ΚΑ 30.7336.0121 του προϋπολογισµού οικ 
έτους 2017 και η συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού έγινε µε την 44/2017 ΑΟΕ.( 
465/2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης) 
Κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ’αριθµ 11220/7-4-2017 περίληψη διακήρυξης και αναρτήθηκε 
στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε  Α∆ΑΜ 17PROC006056638 και ορίσθηκε ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού η Τρίτη 25-4-
2017 και ώρα 10.00 πµ. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού µε το υπ’αριθµ 12746/26-4-2017 διαβιβαστικό της 
µας απέστειλε το υπ’αριθµ 12657/25-4-2017 πρακτικό της διενέργειας στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

       « Στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας  συνήλθε 

την 25η Απριλίου 2017  ημέρα Τρίτη  και ώρα 09:30 πμ  η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού  

που συστάθηκε σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 44 / 20-03-2017  απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Δ. Εορδαίας για το παραπάνω έργο, αποτελούμενη από τους :  
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α)  Ιωάννη Τζιόλα, κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ως Πρόεδρος,  

β)  Ηλιάνα Παπαδοπούλου, κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, ως μέλος,  

γ) Σάββας Νικολιάς, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ως μέλος,  

Ο Δήμος Εορδαίας με το  υπ΄ αρ. 47071/30-12-2016 έγγραφό του, ζήτησε από την 

Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. , να του ορίσει εκπροσώπους του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 

Δυτικής Μακεδονίας (Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Μ.), για τις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

Έργων που θα διενεργεί ο Δήμος Εορδαίας για το έτος 2017. Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών 

Δημοσίων Έργων Δυτικής Μακεδονίας, με το υπ’ αρ. 02/12-01-2017 έγγραφό του , πρότεινε 

τακτικό μέλος τον κ. Ευάγγελο Σεκκουλίδη, Πολιτικό Μηχανικό ΕΔΕ και αναπληρωματικό 

μέλος τον κ. Θεόδωρο Πολιτίδη, Πολιτικό Μηχανικό ΕΔΕ. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Εορδαίας, με την Αριθ. 22/2017 Απόφασή της, όρισε ως εκπροσώπους των εργοληπτικών 

οργανώσεων που θα μετέχουν στις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που 

διενεργεί ο Δήμος Εορδαίας για το έτος 2017, τους ως άνω προτεινόμενους από τον Σύνδεσμο 

Εργοληπτικών Δημοσίων Έργων Δυτικής Μακεδονίας. 

 

Με  το υπ’ αρ. 11453/10-04-2017 έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Εορδαίας 

ενημερώθηκαν οι  ως άνω εκπρόσωποι του Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Μ. για τον εν λόγω Διαγωνισμό, οι 

οποίοι δεν παραβρέθηκαν στην παρούσα διαδικασία.  

  

Ο πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού κήρυξε την έναρξη της παραλαβής 

προσφορών στις 09:30 π.μ. και κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να προσκομίσουν τον φάκελο 

προσφοράς με τα απαιτούμενα από την αναλυτική διακήρυξη δικαιολογητικά συμμετοχής 

τους.  

 

Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καταθέσαν στην επιτροπή τους 

φάκελους προσφοράς τους, οι οποίοι αριθμήθηκαν σύμφωνα με τη σειρά κατάθεσης και 

μονογράφτηκαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. Η λήξη της 

παραλαβής κηρύχτηκε ώρα 10:00 από τον Πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισμού, αφού 

προηγήθηκε προειδοποίηση για την λήξη δύο λεπτά νωρίτερα. 

 

Οι προσφορές που παρελήφθησαν καταχωρήθηκαν κατά σειρά κατάθεσης στον 

παρακάτω πίνακα (Πιν.1)  (οι προσφορές που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο μπήκαν με σειρά 

κατάθεσης μετά από αυτές που κατατέθηκαν απ’ ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού) : 
 

ΠΙΝ.1 – Προσφορές (κατά σειρά κατάθεσης) που κατατέθηκαν ενωπίον της Επιτροπής Διαγωνιασμού. 

α/α Επωνυμία Οικονομικού Φορέα Τάξη - Κατηγορία  Εξουσιοδοτημένος 

Εκπρόσωπος 

1 ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 1η - ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ 

1η - Ο∆ΟΠΟΙΙΑ 

1η - Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ 

Α1- ΛΙΜΕΝΙΚΑ 

Α1- ΒΙΟΜΗΧ.- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 

ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

(Α.∆.Τ. Χ890195) 
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2 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ 1η - ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ 

1η - Ο∆ΟΠΟΙΙΑ 

1η - Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ 

Α1- ΛΙΜΕΝΙΚΑ 

1η- ΒΙΟΜΗΧ.- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ 

(Α.∆.Τ. ΑΒ 855446) 

3 ΚΥΡΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ Μητρώο Περιφερειακής Ενότητας 

Κοζάνης, κατηγορίες: 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

ΒΙΟΜΗΧ.-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ 

Π/Υ έως 47.000,00 €.  

ΚΥΡΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 

 (Α.∆.Τ. ΑΑ870373) 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της επιτροπής μετέβει στο γραφείο πρωτοκόλλου του 

Δήμου ( παράρτημα Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Δ/νσης Περιβάλλοντος) όπου είχαν 

κατατεθεί και πρωτοκολληθεί, μέχρι την λήξη της προθεσμίας παραλαβής, δύο (2) 

προσφορές.  

 

Επίσης ο Πρόεδρος της επιτροπής επικοινώνησε με το πρωτόκολλο του Δήμου 

(κεντρική Υπηρεσία Πρωτοκόλλου στο Δημαρχείο του Δήμου Εορδαίας επί της 25ης Μαρτίου 

15) και έλαβε αρνητική απάντηση από την αρμόδια υπάλληλο, σχετικά με την κατάθεση 

φακέλων οικονομικών προσφορών για τον εν λόγω διαγωνισμό.  

 

Οι δύο προσφορές που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του δήμου Εορδαίας είναι οι 

παρακάτω: 

- Προσφορά της εταιρείας ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΚΕ με Αρ. πρωτ  12557/25-04-2017 (ώρα 

κατάθεσης 9: 09, ημερομηνία 25-04-2017), με αρμόδιο και νόμιμο εκπρόσωπο ( κατά τα 

αναγραφόμενα στο αντίστοιχο ΤΕΥΔ) τον Αστέριο Καρακώστα.  

 

- Προσφορά εταιρείας POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε με Αρ. πρωτ 12561/25-04-2017 (ώρα 

κατάθεσης 9: 20, ημερομηνία 25-04-2017), με αρμόδιο και νόμιμο εκπρόσωπο ( κατά τα 

αναγραφόμενα στο αντίστοιχο ΤΕΥΔ) τον Σωτήριο Βαντσιώτη.  

 

Για κάθε συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, η επιτροπή προχώρησε στην καταγραφή 

των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2 της Αναλυτικής Διακήρυξης του έργου, ως 

παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα ( ΠΙΝ.2):  
 

ΠΙΝ.2 – Δικαιολογητικά συμμετοχής κατά το άρθρο 24.2 της Αναλ. Διακήρυξης 
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α/α Επωνυμία Οικονομικού Φορέα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ) 

1 ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  υ̟οβλήθηκε 

2 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ υ̟οβλήθηκε 

3 ΚΥΡΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ υ̟οβλήθηκε 

4 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΚΕ υ̟οβλήθηκε 

5 POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε υ̟οβλήθηκε 

 

Μετά το πέρας της καταγραφής των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές, με τη σειρά κατάθεσης, μονογράφτηκαν από 

τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού και ανακοινώθηκαν τα επιμέρους 

στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο.  Σημειώνεται ότι κατά την ανάγνωση  της οικονομική 

προσφοράς του συμμετέχοντα «ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΚΕ» διαπιστώθηκε ότι δεν αναγράφεται, 

ούτε ολογράφως ούτε αριθμητικώς, το προσφερόμενο ακέραιο ποσοστό έκπτωσης για την 

Ομάδα Γ των εργασιών με επωνυμία «Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές….». Ως εκ τούτου 

και πέρα του αποκλεισμού της εν λόγω προσφοράς (σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην 

αναλυτική διακήρυξη – παρ.2 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016), δεν δύναται να υπολογιστεί η 

σχετική μέση τεκμαρτή έκπτωση για τον προαναφερόμενο συμμετέχοντα.  Στον παρακάτω 

πίνακα ( ΠΙΝ.3)  καταχωρήθηκαν οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές: 
 

ΠΙΝ.3 – Μέση τεκμαρτή έκπτωση ανά σειρά κατάθεσης προσφορών 

α/α Επωνυμία Οικονομικού Φορέα Μέση τεκμαρτή έκπτωση ανά υποβληθείσα 

οικονομική προσφορά  

1 ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  13,48% 

2 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ 40,41% 

3 ΚΥΡΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 35,00% 

4 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΚΕ - 

5 POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε 18,00% 

 

Όλες οι υπόλοιπες οικονομικές προσφορές, (πλην της εταιρείας «ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΚΕ» 

η οποία και αποκλείστηκε για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους),   καταχωρηθήκαν, 

μετά από τον έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης 

και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις στα επιμέρους αριθμητικά στοιχεία, στον παρακάτω 

πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας  (ΠΙΝ.4), αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά. 

 

ΠΙΝ.4 – Πίνακας προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας.  

Σειρά 

Μειοδοσίας  

Σειρά 

Κατάθεσης 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα Μέση τεκμαρτή έκπτωση 

ανά υποβληθείσα 

οικονομική προσφορά 
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1 2 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ 40,41 % 

2 3 ΚΥΡΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 35,00 % 

3 5 POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε 18,00 % 

4 1 ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  13,48 % 

 

Στη συνέχεια ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά 

μειοδοσίας, έγινε ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2 της 

αναλυτικής διακήρυξης, όσον αφορά την ορθή συμπλήρωση και υποβολή τους . Στον 

πίνακα που ακολουθεί (ΠΙΝ.5) παρουσιάζονται οι προσφορές που κρίνονται ως 

παραδεκτές.  

 

ΠΙΝ.5 – Πίνακας παραδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας.    

Σειρά 

Μειοδοσίας  

Σειρά 

Κατάθεσης 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα Έκπτωση 

1 2 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ 40,41 % 

3 5 POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε 18,00 % 

4 1 ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  13,48 % 

 

Ως απαράδεκτες (μη αποδεκτές) κρίθηκαν οι προσφορές, που παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα (ΠΙΝ.6)   

 

ΠΙΝ.6 – Πίνακας απαράδεκτων - (μη αποδεκτών) προσφορών.    

Σειρά 

Μειοδοσίας  

Σειρά 

Κατάθεσης 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα Έκπτωση 

2 3 ΚΥΡΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 35,00 % 

- 4 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΚΕ - 

 

Η προσφορά του ΚΥΡΑΝΟΥ κρίθηκε ως απαράδεκτη, για δύο (2) λόγους, 

αναλυτικότερα:  

1) στη σελίδα τρία (3) του ΤΕΥΔ  (Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα – 

Α:Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα), ο παραπάνω συμμετέχοντας  επέλεξε 

ως απάντηση το  όχι στο ερώτημα (ε): «Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα 

να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;» 
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2) στη σελίδα πέντε (5) του ΤΕΥΔ (Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

– Β:Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του  οικονομικού  φορέα), ο εν 

λόγω συμμετέχοντας δεν συμπλήρωσε τα  κανένα από τα σχετικά πεδία ( ονοματεπώνυμο 

εκπροσώπου, θέση εκπροσώπου, ταχ. Διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλ. ταχυδρομείο κτλ.) του ΤΕΥΔ. 

 

Η προσφορά του ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ  ΙΚΕ κρίθηκε ως απαράδεκτη διότι: 

1) Όπως προαναφέρθηκε, δεν έχει αναγραφεί στο έντυπο οικονομικής προσφοράς ένα 

επιμέρους ποσοστό έκπτωσης ( συγκεκριμένα το ποσοστό έκπτωσης που αφορά στην 

Ομάδα Γ των εργασιών με επωνυμία «Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές….») 

2) Τα αναγραφόμενα στον φάκελος προσφοράς καθώς, στον φάκελο δικαιολογητικά 

συμμετοχής και στον φάκελο οικονομικής προσφοράς δεν  ταυτίζονται με τα 

απαιτούμενα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 3 

της σχετικής αναλυτικής διακήρυξης.  

3) στη σελίδα δύο (2) του ΤΕΥΔ  (Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα – 

Α:Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα), ο παραπάνω συμμετέχοντας  επέλεξε 

ως απάντηση το  όχι στο ερώτημα : «Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή 

διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);» Επίσης 

αρνητικά απαντά στα ερωτήματα της σελίφας τρία (3) του ΤΕΥΔ  (γ«Αναφέρετε τα 

δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 

κατάταξη στον επίσημο κατάλογοi:» καθώς  στο ερώτημα (δ)«Η εγγραφή ή η πιστοποίηση 

καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;». Ως εκ τούτου δεν υπάρχει καμία 

αναφορά στο ΤΕΥΔ για την κατηγορία και την τάξη του ΜΕΕΠ  όπου ανήκει η σχετική 

εργοληπτική επιχείρηση.  

4) στη σελίδα τρία (3) του ΤΕΥΔ  (Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα – 

Α:Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα), ο παραπάνω συμμετέχοντας  δεν 

επέλεξε καμία απάντηση στο ερώτημα (ε): «Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα 

να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;» 

 

Κατόπιν όλων των παραπάνω,  η επιτροπή διαγωνισμού ομόφωνα εισηγείται ως 

μειοδότη τον «ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ» ο οποίος προσέφερε την μεγαλύτερη έκπτωση 

40,41 %. 

 

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε  (5) σελίδες και πέντε (5) αντίγραφα και υπογράφεται 

από τον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού. 
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Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
 
 
     Αριθµ. Αποφ 78/2017 

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 36/2017 Α∆Σ 
5.την υπ’αριθµ 5/2017 µελέτη καθώς και τα σχετικά τεύχη δηµοπράτησης 
6. το υπ’αριθµ 7530/17-3-2017 πρακτικό κλήρωσης  
7. τις διατάξεις του Π.∆.80/2016 σχετ ΑΑΥ 10815/2017 
8. την υπ’αριθµ 44/2017 ΑΟΕ 
9. την υπ’αριθµ 11220/7-4-2017 περίληψη διακήρυξης και αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε  Α∆ΑΜ 
17PROC0066056638 
10. το υπ’αριθµ 12657/25-4-2017 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση . 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα 

 
1 Εγκρίνει το 1ο πρακτικό  της Επιτροπής ∆ιενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου)  της 
ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης σύµβασης , µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή  και κατά το σύστηµα του αρ 95 παρ 2α του ν 
4412/2016 , για το έργο µε τίτλο: «Κατασκευή φρεατίων και λειτουργία δικτύου ύδρευσης στο Τ.∆. Ανατολικού» 
, αρ µελ 5/2017, προϋπολογισµού 24.021,00 ευρώ (πιστώσεις ΕΑΠ)όπως αυτό διαβιβάσθηκε µε το 
υπ’αριθµ.12746/26-4-2017 διαβιβαστικό της και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της 
παρούσης.  
2.  Εγκρίνει το αποτέλεσµα του σταδίου που έχει διενεργήσει η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ως 
εξής:  

Α1)  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: 

ΠΙΝ.6 – Πίνακας απαράδεκτων - (μη αποδεκτών) προσφορών.    

Σειρά 

Μειοδοσίας  

Σειρά 

Κατάθεσης 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα Έκπτωση 

2 3 ΚΥΡΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 35,00 % 

- 4 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΚΕ - 

Για τους λόγους όπως αυτοί αναλυτικά αναγράφονται στο υπ’αριθµ 12657/25-4-2017 πρακτικό της Επιτροπής το οποίο 
εγκρίνεται ως έχει µε την παρούσα απόφαση. 
 
 

Α2) Κρίνει ως ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ όλες τις υπόλοιπες προσφορές όπως παρακάτω: 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 
ΠΙΝ.5 – Πίνακας παραδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας.    
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Σειρά 

Μειοδοσίας  

Σειρά 

Κατάθεσης 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα Έκπτωση 

1 2 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ 40,41 % 

3 5 POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε 18,00 % 

4 1 ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  13,48 % 

 
 
 

Α3) Αναδεικνύει  προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία:  «ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ» ο οποίος 

προσέφερε την μεγαλύτερη έκπτωση 40,41 %. 
 

 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 78/2017. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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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