
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΔΡΡΩΝ 

ΓΗΜΟ ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΠΑ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 
 

 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

Γηελέξγεηαο ηνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ: 

«ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΣΙΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ Γ.Κ. ΥΡΤΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ 

ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ» 

 

Πξνϋπνινγηζκνύ 485.000,00 ΔΤΡΩ. 

Αξηζκνύ Μειέηεο: 22/2011 

ηα γξαθεία ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, Πεξηβάιινληνο & Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνύει 

Παππά ζήκεξα ηελ 10/7/2012, εκέξα Σρίηε 

ώξα έλαξμεο θαηάζεζεο πξνζθνξώλ 09:00 π.μ.  

ώξα ιήμεο θαηάζεζεο πξνζθνξώλ  10:00 π.μ. 

 

Οη θάησζη ππνγεγξακκέλνη κόληκνη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά : 

1. Βαζίιεο Πιαθαληάξαο ΠΔ3 Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ  σο Πξόεδξνο. 

2. Ρνδόπε Κνπηινπκπάζε ΣΔ3 Μεραληθώλ Γνκηθώλ Έξγσλ σο κέινο, θαη 

3. Υξήζηνο Μήηξαθαο ΠΔ3 Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ  σο κέινο 

 

Απνηεινύληεο ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ ηνπ αλσηέξσ έξγνπ πνπ νξίζηεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3263/2004 θαη ηεο αξηζκ. 57/2012 Απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι 

Παππά θαη έρνληαο ππόςε ηελ κε ΑΓΑ Β4ΛΜΧΡΧ-ΦΑΞ Γηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνύ, πεξίιεςε ηεο νπνίαο 

δεκνζηεύηεθε ζηηο εθεκεξίδεο ‘ΓΔΝΗΚΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ’ ζην θύιιν πνπ θπθινθόξεζε ζηηο 28/6/2012, ‘ΖΥΧ 

ΣΧΝ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ’ ζην θύιιν πνπ θπθινθόξεζε ζηηο 28/6/2012, ‘ΔΡΡΑΨΚΟΝ ΘΑΡΡΟ’ ζην θύιιν πνπ 

θπθινθόξεζε ζηηο 28/6/2012, ‘ΖΜΔΡΗΝΖ ΣΧΝ ΔΡΡΧΝ’ ζην θύιιν πνπ θπθινθόξεζε ζηηο 28/6/2012, ‘ΦΧΝΖ 

ΣΖ ΒΗΑΛΣΗΑ’ ζην θύιιν πνπ θπθινθόξεζε ζηηο 29/6/2012 θαη ζην Φύιιν Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο 

ηεύρνο Γ.Γ.. 400/29-6-2012, θαζώο θαη ην από 15/5/2012 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ κε ην νπνίν ν 

δηαγσληζκόο θξίζεθε άγνλνο, ζπγθεληξσζήθακε ζηα Γξαθεία ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, Πεξηβάιινληνο 

& Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο ελ ιόγσ Γεκνπξαζίαο ζύκθσλα κε ηα θάησζη: 

 

Αθνύ πέξαζε ε ώξα 10:00 π.κ., ώξα ιήμεσο θαηαζέζεσο πξνζθνξώλ, όπσο νξίδεηαη ζηελ δηαθήξπμε, ν 

Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, θάιεζε ηξεηο θνξέο, γηα λα θαηαζέζεη θαη άιινο δηαγσληδόκελνο πξνζθνξά, θαη αθνύ δελ 

παξνπζηάζηεθε θαλείο, έθιεηζε ηελ Γεκοπραζία. Έσο ηελ ώξα απηή πξνζήιζαλ ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο θαη 

θαηέζεζαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο νη θάησζη: 

 

Αρηζκός 

Φαθέιοσ 

προζθοράς 

ΣΙΣΛΟ   ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ    ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

1 Κ/Ξ Ν. ΓΚΟΣΖ - Α. ΟΦΗΑΝΟ 

2 Κ/Ξ Α. ΚΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ & ΗΑ Δ.Δ. - Π. ΝΗΚΟΛΑΚΑΚΖ 

3 Β. ΚΤΠΑΡΗΖ & ΗΑ Δ.Σ.Δ 

4 Κ/Ξ Α. ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ - Υ. ΣΗΛΗΑΚΟΤΓΖ 

5 Κ/Ξ Γ. ΜΠΑΛΟΤΚΣΖ - Γ. ΕΑΥΑΡΟΤΓΖ 

6 Κ/Ξ ΣΡΗΔΓΡΟ Ο.Δ. - Σ. ΑΤΓΔΡΖ 

7 Κ/Ξ Υ. ΑΒΒΑΨΓΖ - Γ. ΚΧΣΗΓΖ 

8 Κ/Ξ Γ. ΓΖΜΟΤΓΖ - Η. ΜΤΓΓΑΛΑ 

9 Κ/Ξ . ΧΣΖΡΗΟΤ - Α ΜΠΑΚΑΛΖ 

10 Κ/Ξ Κ. ΑΒΒΗΓΖ - Γ. ΜΠΗΣΕΗΧΝΖ 
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Έθαζηνο δηαγσληδόκελνο θαηέζεζε ζηελ επηηξνπή έλαλ αλοηθηό θάθειο κε ηα δηθαηοιογεηηθά ζπκκεηνρήο 

ηνπ ζηνλ δηαγσληζκό θαη έλαλ ζθραγηζκέλο θάθειο κε ηελ οηθολοκηθή ηοσ προζθορά. 

Ζ Δπηηξνπή αρίζκεζε ηνπο θαθέινπο θάζε δηαγσληδόκελνπ ζύκθσλα κε ηελ ζεηξά πξνζέιεπζεο, άλνημε 

ηνπο θαθέινπο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη θαηέγξαςε ζηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα δεκοπραζίας όια ηα 

ζηνηρεία. Μεηά από έιεγρν ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ πξνζώπσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο πξνζθνξέο θαη ηνλ έιεγρν ηεο 

πξσηόηππεο βεβαίσζεο εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ., ε Δπηηξνπή επηζηξέθεη ζηνπο δηαγσληδόκελνπο ηηο βεβαηώζεηο 

εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ. θαη πξνρσξά ζηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ θαη ζηελ αλαθνίλσζε ησλ 

επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπο ζύκθσλα κε ηνλ θάησζη πίλαθα θαη όπως ασηά αλαγράθοληαη ζηης προζθορές ηωλ 

δηαγωληδοκέλωλ: 

 

Αρηζκός 

Φαθέιοσ 

προζθοράς 

ΣΙΣΛΟ   ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ   ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΠΟΟΣΟ 

ΔΚΠΣΩΗ 

% 

1 Κ/Ξ Ν. ΓΚΟΣΖ - Α. ΟΦΗΑΝΟ 31,00 % 

2 Κ/Ξ Α. ΚΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ & ΗΑ Δ.Δ. - Π. ΝΗΚΟΛΑΚΑΚΖ 42,00 % 

3 Β. ΚΤΠΑΡΗΖ & ΗΑ Δ.Σ.Δ 41,00 % 

4 Κ/Ξ Α. ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ - Υ. ΣΗΛΗΑΚΟΤΓΖ 37,00 % 

5 Κ/Ξ Γ. ΜΠΑΛΟΤΚΣΖ - Γ. ΕΑΥΑΡΟΤΓΖ 47,00 % 

6 Κ/Ξ ΣΡΗΔΓΡΟ Ο.Δ. - Σ. ΑΤΓΔΡΖ 42,00 % 

7 Κ/Ξ Υ. ΑΒΒΑΨΓΖ - Γ. ΚΧΣΗΓΖ 45,00 % 

8 Κ/Ξ Γ. ΓΖΜΟΤΓΖ - Η. ΜΤΓΓΑΛΑ 35,00 % 

9 Κ/Ξ . ΧΣΖΡΗΟΤ - Α ΜΠΑΚΑΛΖ 37,00 % 

10 Κ/Ξ Κ. ΑΒΒΗΓΖ - Γ. ΜΠΗΣΕΗΧΝΖ 40,00 % 

 

Ζ επηηξνπή παξαδίδεη ζηνλ εθπξόζσπν ησλ εξγνιεπηώλ, κία ζεηξά θσηναληηγξάθσλ, όισλ ησλ πξνζθνξώλ, 

ηνλ πίλαθα ζπκκεηαζρόλησλ θαη πξνρσξά ζηνλ πιήξε έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ 

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ θαηά ηελ ζεηξά ηεο κεηνδνζίαο αξρίδνληαο από ηνλ πξώην κεηνδόηε.  

Αξρηθά γίλεηαη ε εμέηαζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ελ ζπλερεία γίλεηαη 

έιεγρνο ησλ απαηηνύκελσλ Μεραλνζήκσλ ησλ Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ  (0,44 € Μεραλνζήκσλ αλά 29.347,00 € 

Πξνϋπνινγηζκνύ Μειέηεο εθηόο ΦΠΑ.), ηεο νινγξάθνπ αλαγξαθήο ηνπ πξνζθεξόκελνπ πνζνζηνύ έθπησζεο ή ηεο 

ζπλνιηθήο πξνζθνξάο (αλαιόγσο ηνπ ζπζηήκαηνο δεκνπξάηεζεο), ηεο αληηπαξαβνιήο ησλ ηηκώλ ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ Πξνζθνξάο από ην Σηκνιόγην Πξνζθνξάο θαζώο θαη ησλ επηκέξνπο πξάμεσλ (γηλόκελα – 

αζξνίζκαηα) θαη αλαθνηλώλνληαη: 

 

1. Γίλοληαη δεθηοί όιοη οη δηαγωληδόκελοη εθηός από ηοσς θαηωηέρω αλαθεξόκελνπο, πνπ αποθιείζηεθαλ 

γηα ηνπο θαησηέξσ ιόγνπο: 

 

Α/Α Δπωλσκία επητείρεζες: Κ/Ξ Α. ΚΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ & ΗΑ Δ.Δ. – Π. ΝΗΚΟΛΑΚΑΚΖο 

1 

Αηηηοιογία: Γελ αλαγξαθόηαλ από ηνλ έλα θνηλνπξαθηνύληα ζε Τπεύζπλε Γήισζε όηη ην 

αλεθηέιεζην κέξνο ησλ εξγνιαβηθώλ ζπκβάζεσλ δελ ππεξβαίλεη ηα όξηα πνπ ηίζεληαη ζηελ 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3669/08, όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ παξ. 23.2.2.iv ηεο 

Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνύ 

Α/Α Δπωλσκία επητείρεζες: Κ/Ξ Γ. ΓΖΜΟΤΓΖ – Η. ΜΤΓΓΑΛΑ 

2 

Αηηηοιογία: Γελ αλαγξαθόηαλ από ηνλ έλα θνηλνπξαθηνύληα ζε Τπεύζπλε Γήισζε όηη ην 

αλεθηέιεζην κέξνο ησλ εξγνιαβηθώλ ζπκβάζεσλ δελ ππεξβαίλεη ηα όξηα πνπ ηίζεληαη ζηελ 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3669/08, όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ παξ. 23.2.2.iv ηεο 

Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνύ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ειίδα 3 από 3  

2. Καζορίδοληαη ηα ηειηθά αποηειέζκαηα ηοσ δηαγωληζκού θαηά ζεηρά κεηοδοζίας κε βάζε ηης ηειηθές 

δηορζωκέλες προζθορές: 
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ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΠΟΟΣΟ 

ΔΚΠΣΩΗ 

(%) 

1 5 Κ/Ξ Γ. ΜΠΑΛΟΤΚΣΖ - Γ. ΕΑΥΑΡΟΤΓΖ 47,00 % 

2 7 Κ/Ξ Υ. ΑΒΒΑΨΓΖ - Γ. ΚΧΣΗΓΖ 45,00 % 

3 6 Κ/Ξ ΣΡΗΔΓΡΟ Ο.Δ. - Σ. ΑΤΓΔΡΖ 42,00 % 

4 3 Β. ΚΤΠΑΡΗΖ & ΗΑ Δ.Σ.Δ 41,00 % 

5 10 Κ/Ξ Κ. ΑΒΒΗΓΖ - Γ. ΜΠΗΣΕΗΧΝΖ 40,00 % 

6 4 Κ/Ξ Α. ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ - Υ. ΣΗΛΗΑΚΟΤΓΖ 37,00 % 

7 9 Κ/Ξ . ΧΣΖΡΗΟΤ - Α ΜΠΑΚΑΛΖ 37,00 % 

8 1 Κ/Ξ Ν. ΓΚΟΣΖ - Α. ΟΦΗΑΝΟ 31,00 % 

 

Σν παξώλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη από ηα κέιε ηεο επηηξνπήο θαη θσηναληίγξαθό ηνπ ηνηρνθνιιείηαη γηα ηελ 

ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηαζρόλησλ ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά. Οη ζπκκεηέρνληεο 

ζηνλ δηαγσληζκό έρνπλ δηθαίσκα εληός προζεζκίας πέληε (5) εκερώλ λα ππνβάιινπλ πξνο ηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά ηηο ηπρόλ ελζηάζεηο ηνπο ζην πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ. Σν παξόλ Πξαθηηθό 

θαη ε γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ επί ησλ ηπρόλ ππνβιεζέλησλ ελζηάζεσλ ζα δηαβηβαζηνύλ κεηά ηελ 

παξέιεπζε ηνπ πελζεκέξνπ από ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηελ εθδίθαζε ησλ 

ελζηάζεσλ θαη ηελ ηειηθή έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο. 

 

 

Γ.Κ. ΝΔΟΤ ΚΟΠΟΤ, 10/7/2012 

Η Δπηηροπή Γηαγωληζκού 

 

 

Ο Πρόεδρος 

ηες Δπηηροπής Γηαγωληζκού 

 

 

 

ΒΑΙΛΗ ΠΛΑΚΑΝΣΑΡΑ 

 

 

 

 

 

 

 

Ο εθπρόζωπος ηωλ εργοιεπηώλ 

 

 

 

ΓΙΩΡΓΟ ΜΠΑΛΟΤΚΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σα κέιε 

 

 

 

ΡΟΓΟΠΗ ΚΟΤΣΛΟΤΜΠΑΗ 

 

 

 

ΥΡΗΣΟ ΜΗΣΡΑΚΑ 


