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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

                     ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ 
         ΔΗΜΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΠΑ 

 
ΠΡΑΚΣΙΚΟ  

 

Διενέργειασ Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνιςμού με ςφραγιςμένεσ προςφορέσ και 

με κριτήριο κατακύρωςησ τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για την 

εκτέλεςη τησ προμήθειασ : 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ»,  

προώπολογιςμού 45.000,00€  

 
το Φρυςό ςόμερα ςτισ 06/06/2017, ημϋρα Σρύτη οι κϊτωθι υπογεγραμμϋνοι: 

1. Μϋλλιου Φρ. Πρόεδροσ 

2. Κωτςούλασ Αθανϊςιοσ, Μϋλοσ 

3. Ντύκοσ Βαςύλειοσ, Μϋλοσ 

 

οι οπούοι αποτελούν την Επιτροπό Διαγωνιςμού και Αξιολόγηςησ προμηθειών του Δόμου 

Εμμανουόλ Παππϊ, ςύμφωνα με την αριθμ. 236/27-12-2016 απόφαςησ τησ Οικονομικόσ 

Επιτροπόσ του Δόμου Εμμανουόλ Παππϊ, ςυνόλθε ςε τακτικό ςυνεδρύαςη προκειμϋνου να 

προβεύ ςτην αποςφρϊγιςη και αξιολόγηςη των προςφορών που κατατϋθηκαν ςτο πλαύςιο 

διενϋργειασ του ςυνοπτικού διαγωνιςμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

(Αριθμ. Διακόρυξησ 6422/19-05-2017). 

 
1. Η Επιτροπό ϊρχιςε την ώρα 10.00 π.μ. την παραλαβό των φακϋλων προςφορών που 

κατϋθεταν οι ενδιαφερόμενοι, καθώσ και αυτών που εύχαν αποςταλεύ ςτην υπηρεςύα. 

Μετϊ τη λόξη τησ προθεςμύασ παραλαβόσ των προςφορών, ο Πρόεδροσ δόλωςε ότι δεν 

μπορεύ να γύνει δεκτό καμύα ϊλλη προςφορϊ και ϊρχιςε η διαδικαςύα τησ αποςφρϊγιςησ. 

Η Επιτροπό αποφϊςιςε η αποςφρϊγιςη του φακϋλου των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ, 

των τεχνικών προςφορών και των οικονομικών προςφορών να γύνουν ςε μύα δημόςια 

ςυνεδρύαςη. 

2. τη ςυνϋχεια, η Επιτροπό εξϋταςε τα εξωτερικϊ ςτοιχεύα των προςφορών 

(ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ κ.λ.π).  Όλεσ οι προςφορϋσ υποβλόθηκαν ςε ςφραγιςμϋνο 

φϊκελο, φϋροντασ τισ ενδεύξεισ που απαιτούςε η διακόρυξη .υγκεκριμϋνα, προςφορϋσ 

υπϋβαλαν οι εξόσ: 
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Α/Α Ονοματεπώνυμο  

1. ΔΗΜ ΠΑΡ Ε.Π.Ε. 

2. ΣΕΪΛΟΡ Ε.Π.Ε. 

3. ΣΑΚΙΡΟΓΛΟΤ ΥΩΣΗ 

4. ΣΙΑΜΠΑΖΗ ΣΕΡΓΙΟ 

5. ΦΑΝΛΙΟΓΛΟΤ ΠΟΛΤΔΩΡΟ 

6. ΣΖΙΓΙΕΡΑ ΑΡΙΣΟΔΗΜΟ 

 

3. Ακολούθωσ, η Επιτροπό αποςφρϊγιςε τον κυρύωσ φϊκελο προςφορϊσ, το φϊκελο των 

δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ, καθώσ και το φϊκελο τησ τεχνικόσ προςφορϊσ, 

μονογρϊφηςαν δε και ςφραγύςτηκαν από την Επιτροπό όλα τα δικαιολογητικϊ που 

υποβλόθηκαν και η τεχνικό προςφορϊ, ανϊ φύλλο. 

 

Οι διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικϊ που υπϋβαλλαν, εύναι τα εξόσ: 

 
Α/Α Ονοματεπώνυμο  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

1. ΔΗΜ ΠΑΡ Ε.Π.Ε. ΣΕΤΔ 

ΠΙΝΑΚΕ ΤΜΜΟΡΥΩΗ 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

2. ΣΕΪΛΟΡ Ε.Π.Ε. ΣΕΤΔ 

ΠΙΝΑΚΕ ΤΜΜΟΡΥΩΗ 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

3. ΣΑΚΙΡΟΓΛΟΤ ΥΩΣΗ ΣΕΤΔ 

ΠΙΝΑΚΕ ΤΜΜΟΡΥΩΗ 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

4. ΣΙΑΜΠΑΖΗ ΣΕΡΓΙΟ ΣΕΤΔ 

ΠΙΝΑΚΕ ΤΜΜΟΡΥΩΗ 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

5. ΦΑΝΛΙΟΓΛΟΤ ΠΟΛΤΔΩΡΟ ΣΕΤΔ 

ΠΙΝΑΚΕ ΤΜΜΟΡΥΩΗ 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

6. ΣΖΙΓΙΕΡΑ ΑΡΙΣΟΔΗΜΟ ΣΕΤΔ 

ΠΙΝΑΚΕ ΤΜΜΟΡΥΩΗ 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
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4. Η Επιτροπό προχώρηςε ςτην αξιολόγηςη των τεχνικών προςφορών και κρύθηκαν 

αποδεκτϋσ όλεσ οι ανωτϋρω διότι εύναι ςύμφωνεσ με τουσ όρουσ τησ διακόρυξησ 

εκτόσ από την προςφορϊ τησ εταιρεύασ του ΣΑΚΙΡΟΓΛΟΤ ΥΩΣΗ διότι δεν 

ςυμπλόρωςε τουσ πύνακεσ ςυμμόρφωςησ.   

5. Με την αριθμ. 8036/14-06-2017 και ςύμφωνα με το ϊρθρο 102 του Ν.4412/2016 

δόθηκε προθεςμύα επτϊ ημερών ςτον ανωτϋρω να ςυμπληρώςει ορθϊ τουσ πύνακεσ 

ςυμμόρφωςησ και ακολούθωσ ςτισ 20-06-2017 με αριθμ. 8264 πρωτόκολλο 

κατατϋθηκε ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ με τον πύνακα ςυμμόρφωςησ ορθϊ 

ςυμπληρωμϋνο. 

6. Η επιτροπό ςόμερα Παραςκευό 30-06-2017 και ώρα 09:00:00 ϊρχιςε την 

αποςφρϊγιςη και τον ϋλεγχο των οικονομικών προςφορών ςύμφωνα με την 

αριθμ.8599/29-06-2017 πρόςκληςη του Δόμου προσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ του 

διαγωνιςμού. 

 

Οι προςφερόμενεσ τιμϋσ χωρύσ Υ.Π.Α. διαμορφώνονται ωσ εξόσ: 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Ομάδα  Υαμηλότερη 

τιμή 

1.  ΓΖΜ ΠΑΡ Δ.Π.Δ. Σ 5.379,38 

Ε 845,35 

2.  ΣΔΪΛΟΡ Δ.Π.Δ. Σ 4.997,10 

3.  ΣΑΚΗΡΟΓΛΟΤ ΦΩΣΖ Α 3.227,55 

Β 6.537,50 

Γ 6.938,55 

Γ 3.327,25 

Δ 4.155,70 

Σ 6.446,50 

Ε 1.131,03 

Ζ 3.837,75 

4.  ΣΗΑΜΠΑΕΖ ΣΔΡΓΗΟ Α 2.732,50 

Β 6.485,00 

Δ 3.166,25 

Σ 4.898,70 

Ε 720,85 

Ζ 1.979,50 

5.  ΥΑΝΛΗΟΓΛΟΤ ΠΟΛΤΓΩΡΟ Α 3.080,05 
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Β 6.694,00 

Γ 7.141,20 

Γ 3.364,00 

Δ 4.127,20 

Σ 6.447,80 

Ε 1.161,08 

Δ 3.861,10 

6.  ΣΕΗΓΗΔΡΑ ΑΡΗΣΟΓΖΜΟ Α 3.124,05 

Β 6.528,50 

Γ 7.100,60 

Γ 3.339,10 

Δ 4.139,95 

Σ 6.063,00 

Ζ 2.757,65 

 

Η επιτροπό λαμβϊνοντασ υπόψη: 

1. την υπ’ αριθ. 6422/19-05-2017 Διακόρυξη του Δημϊρχου  

2. τισ υποβληθεύςεσ προςφορϋσ 

3. τισ διατϊξεισ του Ν.4412/2016 

4. την υπ’ αριθ. 426/05-05-2017 απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ 

5. τη βεβαύωςη του Προώςταμϋνου τησ Οικονομικόσ Τπηρεςύασ, επύ τησ ανωτϋρω 

απόφαςησ (ό πρόταςησ) ανϊληψησ υποχρϋωςησ, για την ύπαρξη διαθϋςιμου ποςού, τη 

ςυνδρομό των προώποθϋςεων τησ παρ 1α του ϊρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δϋςμευςη 

ςτα οικεύο Μητρώο Δεςμεύςεων τησ αντύςτοιχησ πύςτωςησ με α/α 2. 

 

προτεύνει προσ τη Οικονομικό επιτροπό: 

 
 

1. Σην ανϊδειξη τησ εταιρεύασ ΣΙΑΜΠΑΖΗ ΣΕΡΓΙΟ  ωσ προςωρινού αναδόχου τησ 

προμόθειασ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ» για τισ ομϊδεσ Α, Β, Ε, Σ, Ζ, και 

Η γιατύ η προςφορϊ του εύναι πλόρησ, ςύμφωνη με τουσ όρουσ τησ διακόρυξησ και 

τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ και προςϋφερε τη χαμηλότερη τιμό.  

2. Σην ανϊδειξη τησ εταιρεύασ ΣΑΚΙΡΟΓΛΟΤ ΥΩΣΗ ωσ προςωρινού αναδόχου τησ 

προμόθειασ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ» για τισ ομϊδεσ Γ και Δ γιατύ η 

προςφορϊ του εύναι πλόρησ, ςύμφωνη με τουσ όρουσ τησ διακόρυξησ και τισ 

τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ και προςϋφερε τη χαμηλότερη τιμό.  
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Για διαπύςτωςη των ϊνω, ςυντϊχθηκε το παρόν πρακτικό, το οπούο αφού αναγνώςθηκε 

και βεβαιώθηκε, υπογρϊφεται. 

 

 

 
ΧΡΤΟ  30/06/2017 

ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

 

1. Φρ. Μϋλλιου 
 
 
 
2. Αθανϊςιοσ Κωτςούλασ 
 
 
 
3. Βαςύλειοσ Ντύκοσ 
 


