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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

                     ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ 
         ΔΗΜΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΠΑ 

 
ΠΡΑΚΣΙΚΟ  

 

Διενϋργειασ Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνιςμού με ςφραγιςμϋνεσ προςφορϋσ και 
με κριτόριο κατακύρωςησ τη χαμηλότερη τιμό για την ανϊδειξη αναδόχου 

προμηθευτό για την εκτϋλεςη τησ προμόθειασ: 
 «Προμόθεια ψυχρόσ αςφϊλτου»,  

προώπολογιςμού 7.936,00€. 
 

το Φρυςό ςόμερα ςτισ 10/08/2016, ημϋρα Σετϊρτη οι κϊτωθι υπογεγραμμϋνοι: 
1. Μότρακασ Φρόςτοσ, Πρόεδροσ 
2. Κουκουλϊ Δοχτύνη, Μϋλοσ 
3. Θεοδοςόπουλοσ Δημότριοσ, Μϋλοσ 

 
οι οπούοι αποτελούν την Επιτροπό Διαγωνιςμού και Αξιολόγηςησ προμηθειών 

Ε.Κ.Π.ΟΣΑ του Δόμου Εμμανουόλ Παππϊ, ςύμφωνα με την αριθμ. 220/2015 απόφαςησ τησ 
Οικονομικόσ Επιτροπόσ του Δόμου Εμμανουόλ Παππϊ, λαμβϊνοντασ υπόψη: 
1. Σην αριθμ. πρωτ: 9507/13-07-2016 απόφαςη Δημϊρχου Δόμου Εμμανουόλ Παππϊ 
με θϋμα «Έγκριςη διενϋργειασ τησ προμόθειασ ψυχρόσ αςφϊλτου, προώπολογιςμού 
7.936,00€, με πρόχειρο διαγωνιςμό». 
2. Σην αρ. 107/2016 απόφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ με θϋμα «Έγκριςη 
τεχνικών προδιαγραφών, ψόφιςη πύςτωςησ, καθοριςμόσ τρόπου εκτϋλεςησ και 
καθοριςμόσ όρων διακόρυξησ τησ προμόθειασ ψυχρόσ αςφϊλτου ποςού 7.936,00€». 
3. Σην αριθ. πρωτ. 10080/28-07-2016 Διακόρυξη τησ ςυγκεκριμϋνησ Δημοπραςύασ 
από τον Δόμαρχο κ. ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΝΟΣΑ, η οπούα δημοςιεύθηκε ςτην εφημερύδα «ΕΡΡΑΙΚΟ 
ΘΑΡΡΟ». 
 
προϋβηςαν ςτην διενϋργεια του ςυγκεκριμϋνου διαγωνιςμού ςύμφωνα με την κϊτωθι 
διαδικαςύα: 
     Μετϊ την οριζόμενη ςτην Διακόρυξη ώρα διενϋργειασ του Διαγωνιςμού (ώρα ϋναρξησ 
10.00 π.μ. και ώρα λόξησ 11.00 π.μ) ο Πρόεδροσ τησ Επιτροπόσ κϊλεςε τρεισ φορϋσ για να 
καταθϋςει διαγωνιζόμενοσ προςφορϊ. Έωσ την ώρα αυτό εύχαν κατατεθεύ ςτο 
Πρωτόκολλο του Δόμου τρεισ (3) φϊκελοι ςυμμετοχόσ ςτον διαγωνιςμό (οι 3 πρώτοι 
αναγραφόμενοι ςτον παρακϊτω πύνακα), ενώ προςόλθε διϊ εκπροςώπου και κατϋθεςε 
φϊκελο δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ και η 4η αναγραφόμενη εταιρεύα. Οι ςυμμετϋχοντεσ 
επομϋνωσ ςτο διαγωνιςμό εύναι :  
 
Α/α ΕΠΨΝΤΜΙΑ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ  
 
1. 

ΕΡΓΟΝ Α.Σ.Σ.Ε.Β.Ε. Επύ του φακϋλου του οπούου ετϋθη 
αριθ. 1. 

 
2. 

BITUMIX A.E. Επύ του φακϋλου του οπούου ετϋθη 
αριθ. 2. 

3. ΑΥΑΛΣΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε. Επύ του φακϋλου του οπούου ετϋθη 
αριθ. 3 

4. ΛΑΣΟ ΓΑΛΑΝΗ ΑΒΕΣΕ Επύ του φακϋλου του οπούου ετϋθη 
αριθ. 4 
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Η Επιτροπό μετϊ το πϋρασ τησ καθοριζόμενησ ςτην διακόρυξη προθεςμύασ προϋβη 

ςτην αποςφρϊγιςη των φακϋλων των προςφορών ωσ κϊτωθι : 
1. Αποςφραγύζει τον υπ’ αριθμ. 1 φϊκελο ςτον οπούο περιϋχονται τα δικαιολογητικϊ του 

υποψόφιου αναδόχου «ΕΡΓΟΝ Α.Σ.Σ.Ε.Β.Ε.», τα οπούα και καταχωρεύ ςτον 
επιςυναπτόμενο Πύνακα Ελϋγχου Δικαιολογητικών.  

2. Αποςφραγύζει τον υπ’ αριθμ. 2 φϊκελο ςτον οπούο περιϋχονται τα δικαιολογητικϊ του 
υποψόφιου αναδόχου «BITUMIX A.E..», τα οπούα και καταχωρεύ ςτον επιςυναπτόμενο 
Πύνακα Ελϋγχου Δικαιολογητικών. 

3. Αποςφραγύζει τον υπ’ αριθμ. 3 φϊκελο ςτον οπούο περιϋχονται τα δικαιολογητικϊ του 
υποψόφιου αναδόχου «ΑΥΑΛΣΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε..», τα οπούα και καταχωρεύ ςτον 
επιςυναπτόμενο Πύνακα Ελϋγχου Δικαιολογητικών. 

4. Αποςφραγύζει τον υπ’ αριθμ. 4 φϊκελο ςτον οπούο περιϋχονται τα δικαιολογητικϊ του 
υποψόφιου αναδόχου «ΛΑΣΟ ΓΑΛΑΝΗ ΑΒΕΣΕ» τα οπούα και καταχωρεύ ςτον 
επιςυναπτόμενο Πύνακα Ελϋγχου Δικαιολογητικών. 

 
 

τη ςυνϋχεια η Επιτροπό αφού ϋλεγξε τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ του κϊθε 
διαγωνιζόμενου, τα οπούα καταγρϊφηκαν αναλυτικϊ ςε Πύνακα Ελϋγχου Δικαιολογητικών 
ο οπούοσ αποτελεύ αναπόςπαςτο τμόμα του παρόντοσ πρακτικού, διαπύςτωςε: 

1. Ο υποψόφιοσ ανϊδοχοσ « ΑΥΑΛΣΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε..», δεν κατϋθεςε Αςφαλιςτικό 
Ενημερότητα από το ΙΚΑ για τουσ μιςθωτούσ εργαζομϋνουσ τησ. 
 

Με βϊςη τα ανωτϋρω, ακυρώνεται η ςυμμετοχό τησ διαγωνιζόμενησ εταιρεύασ 
«ΑΥΑΛΣΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε.», λόγω μη κατϊθεςησ απαιτούμενου από τη Διακόρυξη 
δικαιολογητικού ςυμμετοχόσ (αςφαλιςτικό ενημερότητα ΙΚΑ) 

 
Η Επιτροπό ςε δημόςια ςυνεδρύαςη ανακοινώνει ςτουσ διαγωνιζόμενουσ το 

αποτϋλεςμα του ςταδύου κατϊθεςησ των τυπικών δικαιολογητικών και προχωρϊ ςτο 
επόμενο ςτϊδιο τησ αποςφρϊγιςησ τησ οικονομικόσ προςφορϊσ των υποψηφύων που δεν 
ακυρώθηκαν και ςυνεχύζουν ςτο επόμενο ςτϊδιο. 

Μετϊ την αποςφρϊγιςη των οικονομικών προςφορών των ϋγκυρων υποψηφύων 
αναδόχων, ανακοινώνεται το περιεχόμενο τησ προςφορϊσ τουσ ωσ εξόσ: 

 
 

Α/
Α 

 
ΕΠΨΝΤΜΙΑ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ 

ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

ΠΟΟ 
ΠΡΟΥΟΡΑ  
ΦΨΡΙ Υ.Π.Α 

(€) 

ΠΟΟ ΠΡΟΥΟΡΑ  
ΜΕ Υ.Π.Α 24% 

(€) 

 
1. 

ΕΡΓΟΝ Α.Σ.Σ.Ε.Β.Ε. 2.520,00 3.124,80 

 
2. 

BITUMIX A.E. 3.240,00 4.017,60 

4. ΛΑΣΟ ΓΑΛΑΝΗ ΑΒΕΣΕ 5.600,00 6.944,00 
 

Με βϊςη τα παραπϊνω και ςύμφωνα με την διακόρυξη του διαγωνιςμού ςτην οπούα 
καθορύζεται ωσ κριτόριο κατακύρωςησ η χαμηλότερη τιμό  
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Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΝΨΜΟΔΟΣΕΙ 
 
1) Θετικϊ για την προμόθεια των υλικών από την εταιρεύα «ΕΡΓΟΝ Α.Σ.Σ.Ε.Β.Ε.», ϋναντι 

του ςυμβατικού τιμόματοσ των 3.124,80 Ευρώ (με ΥΠΑ 24%). 
2) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβϊλλουν ϋνςταςη, ςτην αρμόδια για την διενϋργεια 

του διαγωνιςμού υπηρεςύα, μϋχρι την επόμενη εργϊςιμη ημϋρα από την ανακούνωςη 
του αποτελϋςματοσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 15 του Ε.Κ.Π. Ο.Σ.Α. 

3) Σο παρόν πρακτικό θα διαβιβαςτεύ ςτην Οικονομικό Επιτροπό για τισ περαιτϋρω 
ενϋργειεσ. 
 

ΦΡΤΟ  10/08/2016 
ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

 

1. Φρόςτοσ Μότρακασ 
 
 
 
2. Κουκουλϊ Δοχτύνη 
 
 
 
3. Θεοδοςόπουλοσ Δημότρησ 


