
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
∆ΗΜΟΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ                                            
 

      ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
                                         

∆ιενέργειας µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΣΤΟ ΧΡΥΣΟ» 

 

Προϋπολογισµού  90.000,00 ΕΥΡΩ.  
Αριθµού Μελέτης: 28/2009 
Στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Εµµ. Παππά σήµερα την 27/10/2009 ηµέρα Τρίτη  
ώρα έναρξης κατάθεσης προσφορών 09:00 π.µ.  
ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών  10:00 π.µ. 
 

     Οι κάτωθι υπογεγραµµένοι µόνιµοι υπάλληλοι του ∆ήµου Εµµανουήλ Παππά : 
1. Χρήστος Μήτρακας ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών ως Πρόεδρος. 
2. Βασίλης Πλακαντάρας ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών ως µέλος και  
3. Ελισσάβετ ∆ηµητριάδου ΠΕ9 Γεωπόνων  ως µέλος  

 

αποτελούντες την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού του ανωτέρω έργου που ορίστηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 3 του Ν. 3263/2004 και της αριθµ. 16/2009 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Εµµανουήλ Παππά και έχοντας υπόψη την ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού, περίληψη της οποίας 
δηµοσιεύτηκε στις εφηµερίδες ¨ΠΡΟΟ∆ΟΣ¨ στο φύλλο που κυκλοφόρησε στις 30/09/2009, 
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ» στο φύλλο που κυκλοφόρησε στις 30/09/2009, «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ» στο φύλλο που 
κυκλοφόρησε στις 30/09/2009, «ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» στο φύλλο που κυκλοφόρησε στις 
30/09/2009, «ΕΞΠΡΕΣ» στο φύλλο που κυκλοφόρησε στις 30/09/2009 και «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» 
στο φύλλο που κυκλοφόρησε στις 02/10/2009, συγκεντρωθήκαµε στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Εµµανουήλ 
Παππά για την διεξαγωγή της εν λόγω ∆ηµοπρασίας σύµφωνα µε τα κάτωθι: 

Αφού πέρασε η ώρα 10:00 π.µ., ώρα λήξεως καταθέσεως προσφορών, όπως ορίζεται στην 
διακήρυξη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κάλεσε τρεις φορές, για να καταθέσει και άλλος διαγωνιζόµενος 
προσφορά, και αφού δεν παρουσιάστηκε κανείς, έκλεισε  την ∆ηµοπρασία. Έως την ώρα αυτή προσήλθαν 
ενώπιον της Επιτροπής και κατέθεσαν τις προσφορές τους οι κάτωθι: 

 
Αρ. Φακέλου 
προσφοράς ΤΙΤΛΟΣ   ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

1 ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
2 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
3 ΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
4 ΝΑΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 
5 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 
6 ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ 
7 ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
8 ΤΡΙΕ∆ΡΟΣ Ο.Ε. 
9 ΚΑΜΗΛΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

10 ΒΑΡΥΤΙΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
11 ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 
12 ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
13 ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
14 ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
15 ΜΟΛΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
16 ΣΜΗΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
 



Σελίδα 2 από 3  
Έκαστος διαγωνιζόµενος κατέθεσε στην επιτροπή έναν ανοικτό φάκελο µε τα δικαιολογητικά 

συµµετοχής του στον διαγωνισµό και έναν σφραγισµένο φάκελο µε την οικονοµική του προσφορά..   
Η Επιτροπή αρίθµησε τους φακέλους κάθε διαγωνιζόµενου σύµφωνα µε την σειρά προσέλευσης, 

άνοιξε τους φακέλους µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής και κατέγραψε στον συνηµµένο πίνακα 
δηµοπρασίας όλα τα στοιχεία. Μετά από έλεγχο της νοµιµοποίησης των προσώπων που υπέβαλαν τις 
προσφορές και τον έλεγχο της πρωτότυπης βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., η Επιτροπή επιστρέφει 
στους διαγωνιζόµενους τις βεβαιώσεις εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και προχωρά στην αποσφράγιση των 
οικονοµικών προσφορών και στην ανακοίνωση των επιµέρους στοιχείων τους σύµφωνα µε τον κάτωθι 
πίνακα  και όπως αυτά αναγράφονται στις προσφορές των διαγωνιζοµένων  : 

  
Αριθµός  
Φακέλου 
προσφοράς 

ΤΙΤΛΟΣ   ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

1 ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 24 

2 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 37 

3 ΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 33 

4 ΝΑΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 39 

5 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 25 

6 ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ 32 

7 ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 40 

8 ΤΡΙΕ∆ΡΟΣ Ο.Ε. 43 

9 ΚΑΜΗΛΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 28 

10 ΒΑΡΥΤΙΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 41 

11 ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 41 

12 ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 44 

13 ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 43 

14 ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 42 

15 ΜΟΛΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 30 

16 ΣΜΗΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 35 

Η επιτροπή παραδίδει στον εκπρόσωπο των εργοληπτών, µία σειρά φωτοαντιγράφων, όλων των 
προσφορών, τον πίνακα συµµετασχόντων και προχωρά στον πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής και των οικονοµικών προσφορών κατά την σειρά της µειοδοσίας αρχίζοντας από τον πρώτο 
µειοδότη.  

Αρχικά γίνεται η εξέταση των δικαιολογητικών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων και εν συνεχεία 
γίνεται έλεγχος των απαιτούµενων Μηχανοσήµων των Οικονοµικών Προσφορών (0,30 ευρώ 
Μηχανοσήµων ανά 30.000 ευρώ Προϋπολογισµού Μελέτης εκτός ΦΠΑ.), της ολογράφου αναγραφής του 
προσφερόµενου ποσοστού έκπτωσης ή της συνολικής προσφοράς (αναλόγως του συστήµατος 
δηµοπράτησης), της αντιπαραβολής των τιµών του Προϋπολογισµού Προσφοράς από το Τιµολόγιο 
Προσφοράς καθώς και των επιµέρους πράξεων (γινόµενα – αθροίσµατα) και ανακοινώνονται : 

1. Γίνονται δεκτοί όλοι οι διαγωνιζόµενοι  εκτός από τους κατωτέρω αναφερόµενους, που 
αποκλείστηκαν για τους κατωτέρω λόγους:, 

 
Α/Α: 1  Επ/µία επιχείρησης: ΝΑΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ  
 α) ∆εν προσκόµισε τα προβλεπόµενα από την παραγρ. 23.2.2.ε της ∆ιακήρυξης 

Πιστοποιητικά Εκπλήρωσης οικονοµικών υποχρεώσεων προς τις επαγγελµατικές 
εργοληπτικές ενώσεις 

Α/Α: 2 Επ/µία επιχείρησης: ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 
 α) ∆εν προσκόµισε το προβλεπόµενο από παράγραφο 23.1.α της ∆ιακήρυξης 

Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. ή στο Νοµαρχιακό Μητρώο και 
φωτοαντίγραφο αυτού, β) ∆εν προσκόµισε την προβλεπόµενη από την παράγραφο 
22.2.α, β, γ, δ της ∆ιακήρυξης Υπεύθυνη ∆ήλωση, γ) ∆εν προσκόµισε την 
προβλεπόµενη από την παραγρ. 23.2.2.β.ii της ∆ιακήρυξης Υπεύθυνη ∆ήλωση 



Σελίδα 3 από 3  
Α/Α: 3 Επ/µία επιχείρησης: ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ 
 α) ∆εν προσκόµισε την προβλεπόµενη από την παραγρ. 23.2.2.β.ii της ∆ιακήρυξης 

Υπεύθυνη ∆ήλωση 
Α/Α: 4 Επ/µία επιχείρησης: ΚΑΜΗΛΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 
 α) ∆εν προσκόµισε τα προβλεπόµενα από την παραγρ. 23.2.2.ε της ∆ιακήρυξης 

Πιστοποιητικά Εκπλήρωσης οικονοµικών υποχρεώσεων προς τις επαγγελµατικές 
εργοληπτικές ενώσεις  

Α/Α: 5 Επ/µία επιχείρησης: ΒΑΡΥΤΙΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
 α) ∆εν προσκόµισε την προβλεπόµενη από την παραγρ. 23.2.2.β.ii της ∆ιακήρυξης 

Ασφαλιστική Ενηµερότητα των Στελεχών του πτυχίου προς το ΤΣΜΕ∆Ε 
Α/Α: 6 Επ/µία επιχείρησης: ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 
 α) ∆εν προσκόµισε την προβλεπόµενη από την παραγρ. 23.2.2.β.ii της ∆ιακήρυξης 

Ασφαλιστική Ενηµερότητα των Στελεχών του πτυχίου προς το ΤΣΜΕ∆Ε 
Α/Α: 7 Επ/µία επιχείρησης: ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 α) ∆εν προσκόµισε την προβλεπόµενη από την παράγραφο 22.2.α, β, γ, δ της 

∆ιακήρυξης Υπεύθυνη ∆ήλωση, β) ∆εν προσκόµισε την προβλεπόµενη από την 
παραγρ. 23.2.2.α της ∆ιακήρυξης Υπεύθυνη ∆ήλωση, γ) ∆εν προσκόµισε το 
προβλεπόµενο από την παραγρ. 23.2.2.γ της ∆ιακήρυξης Αποδεικτικό ενηµερότητας 
για χρέη προς το ελληνικό δηµόσιο (Πρωτότυπη Φορολογική Ενηµερότητα) 

 
 

2. Καθορίζονται τα τελικά αποτελέσµατα του διαγωνισµού κατά σειρά µειοδοσίας : 
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ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗ

Σ (%) 

1 12 ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 44 
2 8 ΤΡΙΕ∆ΡΟΣ Ο.Ε. 43 
3 14 ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 42 
4 7 ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 40 
5 2 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 37 
6 16 ΣΜΗΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 35 
7 3 ΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 33 
8 15 ΜΟΛΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 30 
9 1 ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 24 

 

Το παρών πρακτικό υπογράφεται από τα µέλη της επιτροπής και φωτοαντίγραφό του τοιχοκολλείται 
για την ενηµέρωση των συµµετασχόντων στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Εµµανουήλ Παππά. Οι 
συµµετέχοντες στον διαγωνισµό έχουν δικαίωµα εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών να υποβάλλουν προς 
την ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Εµµανουήλ Παππά τις τυχόν ενστάσεις τους στο πρωτόκολλο του 
∆ήµου. Το παρόν Πρακτικό και η γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επί των τυχόν υποβληθέντων 
ενστάσεων θα διαβιβαστούν µετά την παρέλευση του πενθηµέρου από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού στην 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή για την εκδίκαση των ενστάσεων και την τελική έγκριση του αποτελέσµατος. 

ΧΡΥΣΟ 27/10/2009 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

 
    Ο Πρόεδρος                Τα µέλη 

Της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

 

1-ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ            2-ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΑΚΑΝΤΑΡΑΣ  3-ΕΛΙΣΑΒΕΤ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ 


