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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 25-8-2017 ηµέρα Παρασκευη και ώρα 10:00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ 29088/21-
8-2017 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: 
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………......................... 
Έγκριση ή µη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής 
διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, για το  έργο: « Ανακατασκευή περίφραξης κοιµητηρίων Τ.Κ. ∆ροσερου» αρ µελ 
16/2017, προϋπολογισµού 120.000,00 ευρω. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

1.Γιώργος Κοκκινιδης 
2.Γιώργος Καραισκος 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης   
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Απόστολος Καϊδης  
6. Στέφανος Μπίγγας   
7. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος,   

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………. 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών ότι µε την υπ’αριθµ 
175/2017 Α∆Σ  αποφασίσθηκε η εκτέλεση του έργου µε τίτλο: «Ανακατασκευή περίφραξης κοιµητηρίων τ.κ ∆ροσερού», 
αρ µελ 16/2017, προϋπολογισµού 120.000,00 από πιστώσεις ΣΑΤΑ (50.000,00 ευρώ) & το υπόλοιπο από Ι∆ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
(70.000,00 ευρώ), µε ανοικτή διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης, τροποποιήθηκε το Τεχνικό Πρόγραµµα και 
ψηφίσθηκε η αντίστοιχη πίστωση από τον ΚΑ 45.7336.0100 για την αντιµετώπιση των δαπανών του έργου από τον 
προϋπολογισµό οικ έτους 2017.  Με την 130/2017 ΑΟΕ εγκρίθηκαν τα τεύχη δηµοπράτησης και καταρτίσθηκαν οι όροι 
διακήρυξης της ανοικτής 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, επιπλέον  
συγκροτήθηκε η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού (σχετ το υπ’αριθµ 23595/10-7-2017 πρακτικό στο οποίο 
αναγράφονται τα ονόµατα των κληρωθέντων υπαλλήλων.) 
Κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ’αριθµ 25237/18-7-2017 µε Α∆Α: ΩΕΝΟΩΡ6-Α6Π & Α∆ΑΜ17PROC001711979 
περίληψη διακήρυξης, επίσης αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ η αναλυτική διακήρυξη µε Α∆ΑΜ 17PROC001712194  και 
ορίσθηκε ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού η Πέµπτη 17-8-2017 και ώρα 10.00 πµ. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού µε το από 22-8-2017 διαβιβαστικό της µας απέστειλε το υπ’αριθµ 
28990/21-8-2017  πρακτικό της διενέργειας στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 
«Στην Πτολεµαΐδα σήµερα  Πέµπτη 17 Αυγούστου 2017 και ώρα 09:30 π.µ. συνήλθε σε αίθουσα της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου Εορδαίας (1ο χλµ. Ασβεστόπετρας – Πτολεµαΐδας) για τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας του έργου 
«Ανακατασκευή περίφραξης κοιµητηρίων Τ.Κ. ∆ροσερού», η αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) που έχει 
ορισθεί µε την αριθµό 130/10-7-2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας και στην οποία 
παρευρέθησαν τα παρακάτω  υπηρεσιακά µέλη: 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού Υπηρεσιακά µέλη  
α)   Νικόλαος Κουρουµπλής, κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών,  ως Πρόεδρος,(τακτικός)  
β)  Ευδοκία Καρογδανίδου, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως µέλος, (τακτικό)  
γ) Σάββας Νικολιάς , κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως µέλος, (τακτικό) 

 
  Ο ∆ήµος Εορδαίας µε το  υπ΄ αρ. 47071/30-12-2016 έγγραφό του, ζήτησε από την Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε. , να του ορίσει 

εκπροσώπους του Συνδέσµου Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων ∆υτικής Μακεδονίας(Σ.Ε.∆.Ε.∆.Μ.), για τις διαδικασίες 
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σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων που θα διενεργεί ο ∆ήµος Εορδαίας για το έτος 2017. Ο Σύνδεσµος Εργοληπτών 
∆ηµοσίων Έργων ∆υτικής Μακεδονίας, µε το υπ’ αρ. 02/12-01-2017 έγγραφό του , πρότεινε τακτικό µέλος τον κ. 
Ευάγγελο Σεκκουλίδη, Πολιτικό Μηχανικό Ε∆Ε και αναπληρωµατικό µέλος τον κ. Θεόδωρο Πολιτίδη, Πολιτικό Μηχανικό 
Ε∆Ε. Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, µε την Αριθ. 22/2017 Απόφασή της, όρισε ως εκπροσώπους των 
εργοληπτικών οργανώσεων που θα µετέχουν στις διαδικασίες σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων που διενεργεί ο ∆ήµος 
Εορδαίας για το έτος 2017, τους ως άνω προτεινόµενους από τον Σύνδεσµο Εργοληπτικών ∆ηµοσίων Έργων ∆υτικής 
Μακεδονίας. 

 Με  το υπ’ αρ. 25408/19-7-2017 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆. Εορδαίας ενηµερώθηκαν οι  ως άνω 
εκπρόσωποι του Σ.Ε.∆.Ε.∆.Μ. για τον εν λόγω ∆ιαγωνισµό, οι οποίοι δεν παραβρέθηκαν στην παρούσα διαδικασία.   

        Η Ε.∆. συγκροτήθηκε και διεξήγαγε τη διαδικασία του διαγωνισµού, όπως αυτή περιγράφεται κατωτέρω, έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις: 
i. του ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 201/24/Ε 

και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) 
ii. των άρθρων 80-110 ν.3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων 

έργων» (Κ∆Ε), καθώς και τυχόν άλλων διατάξεων του ν.3669/2008 οι οποίες δεν καταργούνται µε τον 
ν.4412/2016 

iii. του ν.4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα» 

iv. του ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

v. του ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών 
του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και 
ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού 

vi. του ν.3886/2010 (Α' 173) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων Εναρµόνιση της 
ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 
92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L335)» 

vii. του ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
viii. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός των 

µελών τους µε κλήρωση» 
ix.  του ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» 
x. του ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες 
διατάξεις» 

xi. του ν.3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο 
και άλλες διατάξεις» 

xii. του π.δ. 113/2010 (Α 194) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”, όπως ισχύει 
xiii. του ν.3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     καταστρατηγήσεων κατά τη 

διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη 
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α’ 66) 
«Ονοµαστικοποίηση ων µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων 
ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», η κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθµ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά µε τα  ‘’∆ικαιολογητικά για την 
τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005’’, καθώς και η απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών υπ’ αριθµ. 1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισµός χωρών στις 
οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες” 

xiv. του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας» 
xv. τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των 
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη 
(Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. 

xvi. του Π.∆. 171/87 "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές  ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που 
εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α  και άλλες σχετικές διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 84/02.06.1987) όπως ισχύει σήµερα µετά την 
τροποποίηση και συµπλήρωση του από το Π.∆. 229/99, καθώς και 
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xvii. Τη µε αριθµ. 175/2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία αποφασίσθηκε η εκτέλεση του έργου, µε 

συνοπτικό διαγωνισµό, µε τίτλο: «Ανακατασκευή περίφραξης κοιµητηρίων Τ.Κ. ∆ροσερού» 
xviii. Τη µε αριθµ. 130/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής η οποία καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τη 

δηµοπράτηση του εν λόγω έργου  και τη συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης (Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού) της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, κατ’εφαρµογή του άρθρου 221 του 
ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08.08.2016 ), για το έργο µε τίτλο: «Ανακατασκευή περίφραξης κοιµητηρίων Τ.Κ. 
∆ροσερού»                     
Την 09:30 π.µ. κηρύχθηκε η έναρξη της διαδικασίας υποβολής των προσφορών και κλήθηκαν οι ενδιαφερόµενοι 

να προσκοµίσουν τον φάκελο προσφοράς µε τα απαιτούµενα από την αναλυτική διακήρυξη δικαιολογητικά συµµετοχής 
τους.  

Ακολούθως οι ενδιαφερόµενοι προσήλθαν και κατέθεσαν τους σχετικούς φακέλους – οι οποίοι αριθµήθηκαν 
σύµφωνα µε τον αύξοντα αριθµό κατάθεσής τους.   

 Όλοι οι σχετικοί φάκελοι µονογράφησαν από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Μόλις 
ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προσφορών από τους υποψηφίους οικονοµικούς φορείς και αφού δόθηκε 
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας, o Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κήρυξε τη λήξη της παραλαβής. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 4, παρ. 4.1α της διακήρυξης ακολούθησε άµεση επικοινωνία της Προέδρου της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού µε το πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής,  για να διαπιστωθεί εάν έχουν υποβληθεί και άλλες προσφορές 
κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 της Αναλυτικής ∆ιακήρυξης του έργου.  

-             µε Αρ. πρωτ . 28269/10 -8-2017 του ∆ήµου Εορδαίας και πήρε Α/Α : 6 
-            µε Αρ. πρωτ . 28573/16- 8-2017 του ∆ήµου Εορδαίας και πήρε Α/Α : 7    
-          µε Αρ. πρωτ.  28618/16 -8-2017 του ∆ήµου Εορδαίας και πήρε Α/Α : 8 
-            µε Αρ. πρωτ. 28640/17-8-2017 του ∆ήµου Εορδαίας και πήρε Α/Α : 9 
-             µε Αρ. πρωτ. 28657/17 -8-2017 του ∆ήµου Εορδαίας και πήρε Α/Α : 10 
-            µε Αρ. πρωτ . 28669/17- 8-2017 του ∆ήµου Εορδαίας και πήρε Α/Α : 11 
-             µε Αρ. πρωτ . 28672/17 -8-2017 του ∆ήµου Εορδαίας και πήρε Α/Α : 12 
-            µε Αρ. πρωτ . 28681 /17- 8-2017 του ∆ήµου Εορδαίας και πήρε Α/Α : 13 

Οι προσφορές που παρελήφθησαν καταχωρήθηκαν στον παρακάτω πίνακα σύµφωνα µε τη σειρά κατάθεσης. 

Στην συνέχεια πραγµατοποιήθηκε η αποσφράγιση όλων των υποβληθέντων φακέλων δικαιολογητικών και για κάθε 
συµµετέχοντα η επιτροπή κατέγραψε τα δικαιολογητικά συµµετοχής. 

Στον πίνακα που ακολουθεί καταχωρήθηκαν οι προσφορές σύµφωνα µε τη σειρά κατάθεσης τους και γίνεται  
αναγραφή των στοιχείων των διαγωνιζοµένων και των στοιχείων των φακέλων προσφοράς τους. 

 
A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΓΑΙΑ Αίτηση NAI  

ΑΦΜ: 082694247 
Φάκελος δικαιολογητικών 
συµµετοχής 

NAI 
 

Ταχ. ∆/νση: ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 7 ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆Α 
Φάκελος οικονοµικής 
προσφοράς 

NAI 
 

Τηλέφωνο : 2463021700 Τυποποιηµένο έντυπο 
υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) 

NAI 
 

Φαχ : 2463054777 Εγγυητική Επιστολή 

ΑLPHA BANK 
GRZ104324/9-

08-2017 

 

e-mail: info@gaia-texniki.gr Τάξη και κατηγορία 
ΟΙΚ  5ης  

 

 

Καταθέτων: ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΝΤΣΑΡΗΣ Εξουσιοδοτηµένος 
Εκπρόσωπος 

 

1 

   

2 ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ Αίτηση NAI  

ΑΔΑ: ΩΑΟΡΩΡ6-Ω9Ι



 

ΑΦΜ: 034318272 
Φάκελος δικαιολογητικών 
συµµετοχής 

NAI  

Ταχ. ∆/νση: ΙΜΕΡΑΣ 36 ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆Α 
Φάκελος οικονοµικής 
προσφοράς 

NAI  

Τηλέφωνο : 2463027811 Τυποποιηµένο έντυπο 
υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) 

NAI  

Φαχ :  Εγγυητική Επιστολή 
ΤΜΕ∆Ε 

79639/26-07-
2017 

 

e-mail: Teo-tsol@otenet.gr Τάξη και κατηγορία 
ΟΙΚ 1ης 
 

 

Καταθέτων: ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ Εξουσιοδοτηµένος 
Εκπρόσωπος 

 

   

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΛΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Αίτηση NAI  

ΑΦΜ: 079020438 
Φάκελος δικαιολογητικών 
συµµετοχής 

NAI  

Ταχ. ∆/νση: ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ 14 ΚΟΖΑΝΗ 
Φάκελος οικονοµικής 
προσφοράς 

NAI  

Τηλέφωνο : 2461034728 Τυποποιηµένο έντυπο 
υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) 

NAI  

Φαχ : 2461040673 Εγγυητική Επιστολή 
ΤΜΕ∆Ε 

79639/26-07-
2017 

 

e-mail: bliakos@teemail.gr Τάξη και κατηγορία 
ΟΙΚ  1η 

 
 

Καταθέτων: ΛΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Εξουσιοδοτηµένος 
Εκπρόσωπος 

 

3 

   

 

 

A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ∆ΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ Αίτηση NAI  

ΑΦΜ: 100563358 
Φάκελος δικαιολογητικών 
συµµετοχής 

NAI 
 

Ταχ. ∆/νση: Γ. ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ 4 ΚΟΖΑΝΗ 
Φάκελος οικονοµικής 
προσφοράς 

NAI 
 

Τηλέφωνο : 2461022296 Τυποποιηµένο έντυπο 
υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) 

NAI 
 

Φαχ : 2461022296 Εγγυητική Επιστολή 
ΤΜΕ∆Ε e-

450/16-08-2017 

 

e-mail: alkdian@teemail.gr Τάξη και κατηγορία 
ΟΙΚ  A2  

 

 

Καταθέτων: ∆ΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ Εξουσιοδοτηµένος 
Εκπρόσωπος 
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ΑΔΑ: ΩΑΟΡΩΡ6-Ω9Ι



 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΤΟΜΗ Ο.Ε. Αίτηση NAI  

ΑΦΜ: 998719603 
Φάκελος δικαιολογητικών 
συµµετοχής 

NAI  

Ταχ. ∆/νση: ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 16 
Φάκελος οικονοµικής 
προσφοράς 

NAI  

Τηλέφωνο : 2381022199 Τυποποιηµένο έντυπο 
υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) 

NAI  

Φαχ : 2381022179 Εγγυητική Επιστολή 
ΤΜΕ∆Ε 

34915/16-08-
2017 

 

e-mail: t2381022179@gmail.com Τάξη και κατηγορία 
ΟΙΚ 2ης 
 

 

Καταθέτων: ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Εξουσιοδοτηµένος 
Εκπρόσωπος 

 

5 

   

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΚΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Αίτηση NAI  

ΑΦΜ: 99854035 
Φάκελος δικαιολογητικών 
συµµετοχής 

NAI  

Ταχ. ∆/νση: Ι. ΧΡΗΣΤΙ∆Η 9 ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆Α 
Φάκελος οικονοµικής 
προσφοράς 

NAI  

Τηλέφωνο : 2463021858 Τυποποιηµένο έντυπο 
υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) 

NAI  

Φαχ : 2463021858 Εγγυητική Επιστολή 
ΤΜΕ∆Ε 

79670/08-08-
2017 

 

e-mail: gkilas62@gmail.gr Τάξη και κατηγορία 
ΟΙΚ  1η 

 
 

Καταθέτων: Πρωτόκολλο ∆ήµου Εορδαίας 
Εξουσιοδοτηµένος 
Εκπρόσωπος 

 

6 

   

 

A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. Αίτηση NAI  

ΑΦΜ: 099139489 
Φάκελος δικαιολογητικών 
συµµετοχής 

NAI 
 

Ταχ. ∆/νση: 28ης Οκτωβρίου 2Α ΦΑΡΣΑΛΑ 
Φάκελος οικονοµικής 
προσφοράς 

NAI 
 

Τηλέφωνο : 2491026300 Τυποποιηµένο έντυπο 
υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) 

NAI 
 

Φαχ : 2491026304 Εγγυητική Επιστολή 

ΤΜΕ∆Ε 
170867/10-08-

2017 

 

e-mail: alkspn@otenet.gr Τάξη και κατηγορία 
ΟΙΚ  1ης  

 

 

Καταθέτων: Πρωτόκολλο ∆ήµου Εορδαίας Εξουσιοδοτηµένος 
Εκπρόσωπος 
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ΑΔΑ: ΩΑΟΡΩΡ6-Ω9Ι



 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗΣ Αίτηση NAI  

ΑΦΜ: 998053849 
Φάκελος δικαιολογητικών 
συµµετοχής 

NAI  

Ταχ. ∆/νση: Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ 61 ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆Α 
Φάκελος οικονοµικής 
προσφοράς 

NAI  

Τηλέφωνο : 2463020970 Τυποποιηµένο έντυπο 
υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) 

NAI  

Φαχ : 2463020976 Εγγυητική Επιστολή 
ΤΜΕ∆Ε e-
440/11-08-

2017 

 

e-mail: Fotis-f@otenet.gr Τάξη και κατηγορία 
ΟΙΚ 2ης 
 

 

Καταθέτων: Πρωτόκολλο ∆ήµου Εορδαίας Εξουσιοδοτηµένος 
Εκπρόσωπος 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΠΙΛΑΓΑΣ ΑΤΕ Αίτηση NAI  

ΑΦΜ: 998530032 
Φάκελος δικαιολογητικών 
συµµετοχής 

NAI  

Ταχ. ∆/νση: Σταδίου 47 Βέροια 
Φάκελος οικονοµικής 
προσφοράς 

NAI  

Τηλέφωνο : 2331023400 Τυποποιηµένο έντυπο 
υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) 

NAI  

Φαχ : 2331025978 Εγγυητική Επιστολή 
ΤΜΕ∆Ε e-
422/10-08-

2017 

 

e-mail: ioank@otenet.gr Τάξη και κατηγορία 
ΟΙΚ  3ης 

 
 

Καταθέτων: Πρωτόκολλο ∆ήµου Εορδαίας 
Εξουσιοδοτηµένος 
Εκπρόσωπος 

 

9 

   

 

A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ∆ΗΣ Αίτηση NAI  

ΑΦΜ: 042208311 
Φάκελος δικαιολογητικών 
συµµετοχής 

NAI 
 

Ταχ. ∆/νση: Ελ. Βενιζέλου 13 Νεάπολη Κοζάνης 
Φάκελος οικονοµικής 
προσφοράς 

NAI 
 

Τηλέφωνο : 2468023242 Τυποποιηµένο έντυπο 
υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) 

NAI 
 

Φαχ : 2468023242 Εγγυητική Επιστολή 
ΤΜΕ∆Ε e-

459/14-08-2017 

 

e-mail: gegiann@teemail.gr Τάξη και κατηγορία 
ΟΙΚ  1ης  

 

 

Καταθέτων: Πρωτόκολλο ∆ήµου Εορδαίας Εξουσιοδοτηµένος 
Εκπρόσωπος 

 

10 

   

ΑΔΑ: ΩΑΟΡΩΡ6-Ω9Ι



 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Αίτηση NAI  

ΑΦΜ: 02621360 
Φάκελος δικαιολογητικών 
συµµετοχής 

NAI  

Ταχ. ∆/νση: Π. ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 8 ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆Α 
Φάκελος οικονοµικής 
προσφοράς 

NAI  

Τηλέφωνο : 2463081987 Τυποποιηµένο έντυπο 
υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) 

NAI  

Φαχ : 2463081987 Εγγυητική Επιστολή 
ΠΗΡΑΙΩΣ 

917ILG1740458 
 

e-mail: Vafiadis.oe@gmail.com Τάξη και κατηγορία 
ΟΙΚ 2ης 
 

 

Καταθέτων: Πρωτόκολλο ∆ήµου Εορδαίας Εξουσιοδοτηµένος 
Εκπρόσωπος 

 

11 

   

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΚΑΣ Αίτηση NAI  

ΑΦΜ: 108277300 
Φάκελος δικαιολογητικών 
συµµετοχής 

NAI  

Ταχ. ∆/νση: 
3Ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ 
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

Φάκελος οικονοµικής 
προσφοράς 

NAI  

Τηλέφωνο : 2386020223 Τυποποιηµένο έντυπο 
υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) 

NAI  

Φαχ : 2386020224 Εγγυητική Επιστολή 
ΤΜΕ∆Ε e-
431/11-08-

2017 

 

e-mail: karakoukas@yahoo.gr Τάξη και κατηγορία 
ΟΙΚ  1η 

 
 

Καταθέτων: Πρωτόκολλο ∆ήµου Εορδαίας 
Εξουσιοδοτηµένος 
Εκπρόσωπος 

 

12 

   

 

A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. Αίτηση NAI  

ΑΦΜ: 800326653 
Φάκελος δικαιολογητικών 
συµµετοχής 

NAI 
 

Ταχ. ∆/νση: Μ. ∆ΗΜΤΣΑ 7 ΚΟΖΑΝΗ 
Φάκελος οικονοµικής 
προσφοράς 

NAI 
 

Τηλέφωνο : 2461022166 Τυποποιηµένο έντυπο 
υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) 

NAI 
 

Φαχ : 2461022166 Εγγυητική Επιστολή 
ΤΜΕ∆Ε e-
483/16-08-

2017 

 

e-mail: polisconstructions@gmail.com Τάξη και κατηγορία 
ΟΙΚ  A2 

 

 

Καταθέτων: Πρωτόκολλο ∆ήµου Εορδαίας Εξουσιοδοτηµένος 
Εκπρόσωπος 

 

13 

   

ΑΔΑ: ΩΑΟΡΩΡ6-Ω9Ι



 
 Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι οικονοµικές προσφορές, µονογράφησαν από τον Πρόεδρο και τα µέλη 
της Ε.∆. και ανακοινώθηκαν τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο. 
Προβήκαµε σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθµητικής αναγραφής των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης  
 Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρήθηκαν, µετά από έλεγχο (της ολόγραφης και αριθµητικής αναγραφής του 
προσφερόµενου ποσοστού έκπτωσης) και της οµαλής µεταξύ τους σχέσης (πίνακας), σε πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας 
(αρχίζοντας από τη µικρότερη προσφορά), ο οποίος πίνακας υπεγράφη από τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και 
αποτελεί µέρος του πρακτικού της. 
  

Η Επιτροπή έλεγξε το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
ν.4412/08.08.2016 και σύµφωνα µε το εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής προσφορών. 
Όλες οι οικονοµικές προσφορές είναι παραδεκτές. 
Ήτοι αναλυτικά :  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 

ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

Στοιχεία Επιχείρησης Ποσοστό 
Έκπτωσης  

1. 4. ∆ΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ 52,58  % 

2. 3. ΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 52,20  % 

3. 1. ΓΑΙΑ ΑΤΕ 52,18  % 

4. 2. ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 52,07  % 

5. 10. ΓΙΑΝΟΥΛΟΥ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 51,09 % 

6. 13. POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. 45,00  % 

7. 6. 
ΚΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

& ΣΙΑ Ε.Ε. 
43,90 % 

8. 9 Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΤΕ 43,00 % 

9. 11. ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 41,30 % 

10. 8. ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥ∆Η Ε.Ε. 40,20 % 

ΑΔΑ: ΩΑΟΡΩΡ6-Ω9Ι



 

ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

Στοιχεία Επιχείρησης Ποσοστό 
Έκπτωσης  

11. 7. ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ 25,52% 

12. 12. ΚΑΡΑΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Ι.Κ.Ε. 23,00% 

13. 5. ΤΟΜΗ Ο.Ε. 20,00% 

 
Κατόπιν η Ε.∆. ήλεγξε, ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά µειοδοσίας, την έγκυρη 

συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, το δικαίωµα συµµετοχής τους στον διαγωνισµό (σύµφωνα µε το άρθρο 21 της 
αναλυτικής διακήρυξης του έργου) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της αναλυτικής διακήρυξης του έργου, 
µε βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο των φακέλων, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 της παρούσας.  

                    Κρίνονται ως ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ όλες οι προσφορές 
 Στη συνέχεια καταρτίστηκε ο παρακάτω κατά σειρά µειοδοσίας πίνακας των διαγωνιζοµένων που οι προσφορές 
τους κρίθηκαν παραδεκτές. 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 

ΣΕΙΡΑ 
ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

Στοιχεία Επιχείρησης Ποσοστό Έκπτωσης  

1. 4. ∆ΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ 52,58  % 

2. 3. ΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 52,20  % 

3. 1. ΓΑΙΑ 52,18  % 

4. 2. ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 52,07  % 

5. 10. ΓΙΑΝΟΥΛΟΥ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 51,09 % 

6. 13. POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. 45,00  % 

7. 6. 
ΚΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

& ΣΙΑ Ε.Ε. 
43,90 % 

ΑΔΑ: ΩΑΟΡΩΡ6-Ω9Ι



 

ΣΕΙΡΑ 
ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

Στοιχεία Επιχείρησης Ποσοστό Έκπτωσης  

8. 9 Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΤΕ 43,00 % 

9. 11. ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 41,30 % 

10. 8. ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥ∆Η Ε.Ε. 40,20 % 

11. 7. ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ 25,52% 

12. 12. ΚΑΡΑΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Ι.Κ.Ε. 23,00% 

13. 5. ΤΟΜΗ Ο.Ε. 20,00% 

 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του πρακτικού, επικοινώνησε µε τους εκδότες 
που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

1. Με το µε αριθµ. πρωτ. 28741/17-08-2017 έγγραφό µας στο ΤΜΕ∆Ε ΑΘΗΝΩΝ 
2. Με το µε αριθµ. πρωτ. 28740/17-08-2017 έγγραφό µας στην ALPHA BANK ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ 
3. Με το µε αριθµ. πρωτ. 28746/17-08-2017 έγγραφό µας στο ΤΜΕ∆Ε ΚΟΖΑΝΗΣ 
4. Με το µε αριθµ. πρωτ. 28739/17-08-2017 έγγραφό µας στο ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ  
5. Με το µε αριθµ. πρωτ. 28743/17-08-2017 έγγραφό µας στο ΤΜΕ∆Ε ΛΑΡΙΣΑΣ 
6. Με το µε αριθµ. πρωτ. 28744/17-08-2017 έγγραφό µας στο ΤΜΕ∆Ε Ε∆ΕΣΣΑΣ 

Οι εκδότες διαπίστωσαν την εγκυρότητα των εγγυητικών τους:  

1. Με το µε αριθµ. πρωτ. 8500/18-08-2017 έγγραφό της το ΤΜΕ∆Ε ΑΘΗΝΩΝ επτά εγγυητικών (αρ. πρωτ. ∆ήµου 
Εορδαίας 28908/18-08-2017) 

2. Με το από τις 18-08-2017 έγγραφό της ALPHA BANK ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ µιας εγγυητικής (αρ. πρωτ. ∆ήµου Εορδαίας 
28905/18-08-2017) 

3. Με το µε αριθµ. πρωτ. 512/18-08-2017 έγγραφό της το ΤΜΕ∆Ε ΚΟΖΑΝΗΣ δύο εγγυητικών (αρ. πρωτ. ∆ήµου 
Εορδαίας 28906/18-08-2017) 

4. Με το µε αριθµ. πρωτ. 311361-1/17-08-2017 έγγραφό της η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ µιας εγγυητικής 
(αρ. πρωτ. ∆ήµου Εορδαίας 28904/17-08-2017) 

5. Με το µε αριθµ. πρωτ. 537/17-08-2017 έγγραφό της το ΤΜΕ∆Ε ΛΑΡΙΣΑΣ µιας εγγυητικής (αρ. πρωτ. ∆ήµου 
Εορδαίας 28907/18-08-2017) 

6. Με το µε αριθµ. πρωτ. 333/18-08-2017 έγγραφό της το ΤΜΕ∆Ε Ε∆ΕΣΣΑΣ µιας εγγυητικής (αρ. πρωτ. ∆ήµου 
Εορδαίας 28903/18-08-2017) 

 
Κατόπιν των παραπάνω, η Ε.∆. εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης στον προσωρινό µειοδότη ∆ΙΑΝΕΛΗΣ 

ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ,  ο οποίος προσέφερε έκπτωση 52,58 %. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω :…… 

Συνηµµένα : Πίνακας Ελέγχου Οµαλότητας Προσφορών …..» 
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Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά  
 

Αριθµ. απόφ.  152/2017 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
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 175/2017 Α∆Σ 
5.την υπ’αριθµ 16/2017 µελέτη καθώς και τα σχετικά τεύχη δηµοπράτησης 
6. το υπ’αριθµ 23595/10-7-2017 πρακτικό κλήρωσης  
7. την υπ’αριθµ 130/2017 ΑΟΕ 

   8. την υπ’αριθµ 25237/18-7-2017 µε Α∆Α: ΩΕΝΟΩΡ6-Α6Π & Α∆ΑΜ17PROC001711979 περίληψη διακήρυξης και την 
αναλυτική διακήρυξη µε Α∆ΑΜ 17PROC001712194   
   9. το υπ’αριθµ 28990/21-8-2017  πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

1. Εγκρίνει το υπ’αριθµ  28990/21-8-2017   1ο πρακτικό  της Επιτροπής ∆ιενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού 
αναδόχου) της ανοικτής διαδικασίας σύναψης σύµβασης , µε κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης  η πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάσει την τιµή ( χαµηλότερη προσφορά) κατά το σύστηµα µε επί 
µέρους ποσοστά έκπτωσης –παρ 2α αρ 95 του Ν 4412/2016., για το έργο µε τίτλο«Ανακατασκευή περίφραξης 
κοιµητηρίων τ.κ ∆ροσερού», αρ µελ 16/2017, προϋπολογισµού 120.000,00 από πιστώσεις ΣΑΤΑ (50.000,00 ευρώ) & το 
υπόλοιπο από Ι∆ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (70.000,00 ευρώ), το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης.  
2.  Εγκρίνει το αποτέλεσµα του σταδίου που έχει διενεργήσει η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ως εξής:  

Α) κρίνει ως ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ όλες τις παρακάτω αναγραφόµενες προσφορές : 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 

ΣΕΙΡΑ 
ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

Στοιχεία Επιχείρησης Ποσοστό Έκπτωσης  

1. 4. ∆ΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ 52,58  % 

2. 3. ΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 52,20  % 

3. 1. ΓΑΙΑ 52,18  % 

4. 2. ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 52,07  % 

5. 10. ΓΙΑΝΟΥΛΟΥ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 51,09 % 

6. 13. POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. 45,00  % 
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ΣΕΙΡΑ 
ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

Στοιχεία Επιχείρησης Ποσοστό Έκπτωσης  

7. 6. 
ΚΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

& ΣΙΑ Ε.Ε. 
43,90 % 

8. 9 Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΤΕ 43,00 % 

9. 11. ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 41,30 % 

10. 8. ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥ∆Η Ε.Ε. 40,20 % 

11. 7. ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ 25,52% 

12. 12. ΚΑΡΑΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Ι.Κ.Ε. 23,00% 

13. 5. ΤΟΜΗ Ο.Ε. 20,00% 

 

Β) Αναδεικνύει  προσωρινό ανάδοχο τον  ∆ΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆Η, ο οποίος προσέφερε την µεγαλύτερη  µέση τεκµαρτή 
έκπτωση 52,58 %. 

 

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  152/2017. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σαββας Ζαµανιδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης 
Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Απόστολος Καϊδης 
Στέφανος Μπίγγας 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

              ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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