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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ 20/2018

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης : 77/2018                                              
Στα Ψαρά σήμερα την 18η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και

ώρα 17:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό
κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ.  1572/14-12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και
75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως ισχύουν. 

Διαπιστώθηκε  πως  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία  δεδομένου  ότι  σε  σύνολο  επτά  (7)  μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τέσσερα (4) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Κων/νος (Πρόεδρος)
2) Κούτικα Αγγελική
3) Παπαμιχάλης Ιωάννης
4) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
5) Κουτσοδόντη Αγγελική

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλο του Δήμου.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος
το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος:
«Σας υποβάλλουμε συνημμένα το 1ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον διεξαχθέντα στις
23/11/2018  ηλεκτρονικό  διαγωνισμού  ανάθεσης  σύμβασης  για  την  εκτέλεση  του  δημοτικού  έργου:
«Αποκατάσταση  δρόμου  προς  μοναστήρι  και  διαμόρφωση  περιβάλλοντα  χώρου  νότια  του
μοναστηριού Δήμου Ψαρών». 

Αναλυτικότερα στοιχειά για το έργο και τον διαγωνισμό δίνονται παρακάτω :
 Προϋπολογισμός : 699.170,02€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)
 Χρηματοδότηση : ΠΔΕ Εθνικοί πόροι - ΣΑΕ 388 & ΤΑΚΤΙΚΑ 
 Χρόνος Ολοκλήρωσης : Οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του Συμφωνητικού
 Έγκριση όρων δημοπράτησης : Απόφαση 70/2018 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ψαρών
 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών :  23 Νοεμβρίου 2018
 Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 29 Νοεμβρίου 2018
 Αριθμός συμμετεχόντων :   Οκτώ (8)
 Τελικός πίνακας κατά σειρά μειοδοσίας των παραδεκτών προσφορών :

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑΣ  ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α Α/Ακαταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό

1 101785 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΕΝΙΩΔΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ 45,59%

2 97916 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 42,41%

   ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βασιλική Ευαγγελία
2) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΘΕΜΑ:  Έγκριση  1ου  πρακτικού  Επιτροπής  Διαγωνισμού  για  την  επιλογή
αναδόχου  του  έργου  με  τίτλο:  «Αποκατάσταση  δρόμου  προς  μοναστήρι  και
διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου νότια του μοναστηριού Δήμου Ψαρών».
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3 100501 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΛΥΚΑ 41,00%

4 101523
ΕΝΩΣΗ : ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ – ΣΠΥΡΑΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

33,00%

5 98789 ΚΞΙΑ ΓΛΥΚΑΣ Σ - ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 31,06%

6 98093 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 26,72%

7 101883
ALPHADELTA CONSTRUCTIONS 
ΑΝΩΝΥΜΗΤΕΧΝΙΚΗΕΤΑΙΡΑΙΑ

25,23%

8 101835 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 14,05 %

 Μειοδότης  για  τον  οποίο  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  εισηγείται  την  ανάθεση  της  σύμβασης
(προσωρινός  ανάδοχος)  υπό  τις  προϋποθέσεις  της  διακήρυξης  και  της  ισχύουσας  Νομοθεσίας
(Ν.4412/2016): ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΕΝΙΩΔΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ

 Επιτευχθείσα έκπτωση:  45,59% (σαράντα πέντε και πενήντα εννέα επί τοις εκατό)
 Διαμόρφωση Συμβατικού οικονομικού αντικειμένου με Φ.Π.Α. : 380.389,07€ (με ΦΠΑ 24%)

Λαμβάνοντας υπόψη:
 το 1ο Πρακτικό διαγωνισμού του έργου
 τις διατάξεις του Ν.4412/2016
 την διακήρυξη του έργου και ειδικότερα την παράγραφο 4.1 η) & θ) σύμφωνα με το οποίο: «...η)

Η  περιγραφόμενη  διαδικασία  καταχωρείται  στο  πρακτικό  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  ή  σε
παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. Η Επιτροπή Διαγωνισμού
ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο
εισηγείται  την  ανάθεση  της  σύμβασης  στον  μειοδότη  (ή  τη  ματαίωση  της  διαδικασίας),  και
υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, μέσω της
λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση . i

θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους
τους  προσφέροντες  και  παρέχει  πρόσβαση  στα  υποβληθέντα  στοιχεία  των  λοιπών
συμμετεχόντων. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο
4.3 της παρούσης....»

Παρακαλούμε για την έγκριση του 1ου πρακτικού της δημοπρασίας του έργου  “Αποκατάσταση
δρόμου  προς  μοναστήρι  και  διαμόρφωση  περιβάλλοντα  χώρου  νότια  του  μοναστηριού  Δήμου
Ψαρών”».

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της
παραγράφου  4  του  παρόντος,  καταρτίζει  τους  όρους,  συντάσσει  τη  διακήρυξη,  διεξάγει  και
κατακυρώνει  όλες  τις  δημοπρασίες  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία.  Για  τη  διεξαγωγή  των
δημοπρασιών και  την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί  επιτροπές,  από μέλη της,
δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες»

Με  την  υπ’  αριθ.  70/2018  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  καθορίστηκαν  οι  όροι  της
διακήρυξης  του  ανοικτού  διαγωνισμού  για  την  ανάθεση  κατασκευής  του  έργου  «Αποκατάσταση
δρόμου προς μοναστήρι και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου νότια του μοναστηριού Δήμου Ψαρών». 

Με την ίδια απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συγκροτήθηκε η Επιτροπή διαγωνισμού, η οποία
την 29/11/2018 προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και στην
ανάδειξη  του προσωρινού αναδόχου του έργου,  συντάσσοντας  το σχετικό  πρακτικό:  ηλεκτρονικής
αποσφράγισης και  αξιολόγησης προσφορών της  με  ανοικτή διαδικασία  μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  επιλογής
αναδόχου  κατασκευής  του  έργου:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΔΡΟΜΟΥ  ΠΡΟΣ  ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ  ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ  ΧΩΡΟΥ  ΝΟΤΙΑ  ΤΟΥ  ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΨΑΡΩΝ»
προϋπολογισμού 699.170,02 € (με τον Φ.Π.Α.)

Σύμφωνα με την παρ.1.ε του άρθρου 98 του Ν.4412/2016:
«ε)  Η  διαδικασία  της  παραγράφου  αυτής  καταχωρείται  στο  πρακτικό  του  αρμόδιου  γνωμοδοτικού
οργάνου  ή  σε  παράρτημά  του  που  υπογράφεται  από  τον  πρόεδρο  και  τα  μέλη  της.  Το  αρμόδιο
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γνωμοδοτικό  όργανο  ολοκληρώνει  τη  σύνταξη  και  έκδοση  του  σχετικού  πρακτικού  με  το
αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης βάσει των κριτηρίων
ανάθεσης όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της σύμβασης,  και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή, η
οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 106. 
Επίσης, σύμφωνα με την παρ.1.στ του άρθρου 98 του Ν.4412/2016:
«στ) Κατά της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος της διαδικασίας χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το
άρθρο 127 για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως και εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ) ή η
προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 360 για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ).».

Κατόπιν  των  ανωτέρω,  καλείται  η  Οικονομική  Επιτροπή  να  επικυρώσει  το  σχετικό  πρακτικό
ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της με ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ»
προϋπολογισμού 699.170,02 € (με τον Φ.Π.Α.),  της Επιτροπής Διαγωνισμού με το αποτέλεσμα της
διαδικασίας και με τα συνημμένα στοιχεία.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση καθώς και:
 το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν.3852/2010
 την μελέτη του έργου
 την υπ’ αριθ.  70/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής,  με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι

διακήρυξης του διαγωνισμού
 το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού
 τις διατάξεις του Ν.4412/2016

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την  έγκριση  του  Πρακτικού  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  προσφορών  της  με

ανοικτή  διαδικασία  μέσω  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  επιλογής  αναδόχου  κατασκευής  του  έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
ΧΩΡΟΥ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ»  προϋπολογισμού 699.170,02 € (με
τον Φ.Π.Α.), της Επιτροπής Διαγωνισμού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας και με τα συνημμένα
στοιχεία, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης και συγκεκριμένα:

α) Την  αποδοχή  των  προσφορών  που  υπέβαλαν  οι  κατωτέρω  διαγωνιζόμενοι,  καθώς  είναι
σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης, όπως προκύπτει από όσα αναφέρονται στο παραπάνω
πρακτικό:

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑΣ  ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α Α/Ακαταθ. ΕπωνυμίαΠροσφέροντα Ποσοστό

1 101785 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΕΝΙΩΔΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ 45,59%

2 97916 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 42,41%

3 100501 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΛΥΚΑ 41,00%

4 101523
ΕΝΩΣΗ : ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ – 
ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

33,00  %

5 98789 ΚΞΙΑ ΓΛΥΚΑΣ Σ - ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 31,06  %

6 98093 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 26,72  %

7 101883
ALPHADELTA CONSTRUCTIONS 
ΑΝΩΝΥΜΗΤΕΧΝΙΚΗΕΤΑΙΡΑΙΑ

25,23  %

8 101835
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

14,05  %
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β)  Την  ανάδειξη  ως  προσωρινού  αναδόχου  της  σύμβασης,  τον  μειοδότη  οικονομικό  φορέα
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΕΝΙΩΔΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ με  προσφερόμενο  ποσοστό έκπτωσης:  σαράντα
πέντε και πενήντα εννιά εκατοστά επί τοις εκατό (45,59%)

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345
έως 374) του Ν. 4412/2016.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  77/2018
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

ΥπογραφέςΑκριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ

Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 
ΚΑΙΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ 
ΝΟΤΙΑΤΟΥΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥΔΗΜΟΥΨΑΡΩΝ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 

τηςμε ανοικτή διαδικασίαμέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. επιλογής αναδόχου κατασκευής του
έργου: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΝΟΤΙΑΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΨΑΡΩΝ»

προϋπολογισμού 699.170,02 € (με τονΦ.Π.Α.).

Σήμερα29/11/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογεγραμμένοι:
1)Σταθόπουλος  Θεοδόσιος,  ΠΕ  Αγρονόμος  &  Τοπογράφος  Μηχανικός   με  A΄  βαθμό
υπάλληλος της  Δ/νσηςΤεχνικών Έργων Π.Ε.Χίου, ως  Πρόεδρος,
2)  Αναστασάκη Μαρία,  ΤΕ Τοπογράφος  Μηχανικός  με  Β΄  βαθμό  υπάλληλος  της  Δ/νσης
Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χίου, ως  μέλος  
3) Αμυγδάλου Δέσποινα, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδομής με Β΄ βαθμό υπάλληλος
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου, ως  μέλος  
αποτελούντες την επιτροπή  διαγωνισμού  του  προαναφερόμενου  έργου σύμφωνα με την
αρ.  70/2018  (ΑΔΑ:  Ψ2Ζ0ΩΗΧ-Π87)  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου
Ψαρών, συνήλθαμε στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών ΈργωνΠ.Ε. Χίου για τηνηλεκτρονική
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών του διαγωνισμού,  σύμφωνα µε τις διατάξεις
του  Ν. 4412/2016  και  τους  όρους  της  διακήρυξης  του  έργουπου  έλαβε  ΑΔΑΜ:
18PROC003883736 2018-10-23.

Ο παρών ανοικτός Διαγωνισμός διενεργείται με ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικά μέσω
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με την περίπτωση παρ. 2α
του άρθρου 95 του ν.4412/2016. Ο διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό συστήματος 77396.
Στον  διαγωνισμό  υπέβαλαν  προσφορά  οκτώ(8)  συμμετέχοντες  και  ο  σχετικός  κατάλογος
συμμετεχόντων,  οποίος  φαίνεται  παρακάτω,  κοινοποιήθηκε  στους προσφέροντες  πριν την
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα ΧρόνοςΥποβολήςΠρο

οράς1 ΕΝΩΣΗ : ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ – 
ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

21/11/2018 10:47:53

2 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 22/11/2018 19:12:48
3 ΚΞΙΑ ΓΛΥΚΑΣ Σ - ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 22/11/2018 20:38:01
4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΕΝΙΩΔΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ 22/11/2018 20:41:25
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Σελίδα 6 από 8
5 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΛΥΚΑ 23/11/2018 09:21:27
6 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 23/11/2018 09:25:22

7 ALPHADELTACONSTRUCTIONS 
ΑΝΩΝΥΜΗΤΕΧΝΙΚΗΕΤΑΙΡΑΙΑ

23/11/2018 09:33:00

8 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 23/11/2018 09:34:21

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στη διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης  και
αξιολόγησης  των  προσφορών,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  παράγραφο  4.1  της
αναλυτικής  διακήρυξης.  Ειδικότερα  προέβη  στην  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  του
υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά»
και ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» τον σχετικό
κατάλογο  μειοδοσίας  προκειμένου  να  λάβουν  γνώση  οι  προσφέροντες.  Ο  κατάλογος
μειοδοσίας, όπως παρήχθη από το ηλεκτρονικό σύστημα, παρατίθεται στη συνέχεια :

Πίνακας κατά σειρά μειοδοσίας
Α/Α Α/Ακαταθ. ΕπωνυμίαΠροσφέροντα Ποσοστό

1 101785 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΕΝΙΩΔΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ 45,59%

2 97916 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 42,41%

3 100501 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΛΥΚΑ 41,00%

4 101523
ΕΝΩΣΗ : ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ – 
ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 33,00  %

5 98789 ΚΞΙΑ ΓΛΥΚΑΣ Σ - ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 31,06  %

6 98093 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 26,72  %

7 101883 ALPHADELTA CONSTRUCTIONS 
ΑΝΩΝΥΜΗΤΕΧΝΙΚΗΕΤΑΙΡΑΙΑ

25,23  %

8 101835 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 14,05  %

Ακολούθησε  ο  έλεγχος,  κατά  σειρά  μειοδοσίας,  της  ολόγραφης  και  αριθμητικής
αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της
παραγωγής  σχετικού  ψηφιακού  αρχείου,  μέσα  από  το  υποσύστημα.  Από  τον  έλεγχο
διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των προσφορών είναι ομαλές.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου
24.2 της διακήρυξης,  δηλαδή α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης και β) την
εγγύηση συμμετοχής του άρθρου 15 της Διακήρυξης, κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας
από τον πρώτο μειοδότη.  Υπήρξε  η απαίτηση υποβολής πρωτότυπης  εγγυητικήςεπιστολής
συμμετοχής  βάσει  της  παρ.  3.5β  της  διακήρυξης  μόνο  για  τον  συμμετέχοντα  οικονομικό
φορέα  ALPHADELTACONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΑΙΑ η οποία είχε
υποβληθεί εντός κλειστού φακέλου και είχε λάβει αρ. πρωτ. Δήμου Ψαρών 1485/27-11-2018.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής βρέθηκαν  σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξηςγια
όλους τους συμμετέχοντες και δεν προέκυψε η ανάγκη συμπλήρωσης ή αποσαφήνισης των
αναγραφόμενων πληροφοριών.

Κατόπιν  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  προκειμένου  να  διαπιστώσει  την  εγκυρότητά  των
υποβληθεισών εγγυητικών επιστολών συμμέτοχης που στο σύνολο τους είχαν εκδοθεί από το
ΤΜΕΔΕ,  μέσω  της  σχετικής  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  του  ΤΜΕΔΕκατάφερε  να  λάβει
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Σελίδα 7 από 8
βεβαίωση για την εγκυρότητα των οκτώ (8) από τις συνολικά δέκα (10) υποβληθείσες στον
διαγωνισμό  εγγυητικές  επιστολές  συμμετοχής  και  αναζήτησε  μέσω  αποστολής  με
faxερωτήματος για την εγκυρότητα των άλλων δύο (2) εγγυητικών επιστολών. Η βεβαιώσεις
για  την  εγκυρότητα  των  δύο  εναπομεινασών  εγγυητικών  επιστολών  ελήφθησαν  μέσω
faxστις04-12-2018.Οπότεδιαπιστώθηκε  η  εγκυρότητα  του  συνόλου  των  υποβληθεισών
εγγυητικών επιστολών.

Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  οι  διαγωνιζόμενοι  που  οι  προσφορές  τους  κρίθηκαν
παραδεκτές κατατάσσονται κατά σειρά μειοδοσίας στον παρακάτω πίνακα :

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑΣ  ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α Α/Ακαταθ. ΕπωνυμίαΠροσφέροντα Ποσοστό

1 101785 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΕΝΙΩΔΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ 45,59%

2 97916 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 42,41%

3 100501 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΛΥΚΑ 41,00%

4 101523
ΕΝΩΣΗ : ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ – 
ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 33,00  %

5 98789 ΚΞΙΑ ΓΛΥΚΑΣ Σ - ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 31,06  %

6 98093 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 26,72  %

7 101883
ALPHADELTA CONSTRUCTIONS 
ΑΝΩΝΥΜΗΤΕΧΝΙΚΗΕΤΑΙΡΑΙΑ 25,23  %

8 101835 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 14,05  %

και η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται ομόφωνα την ανάθεση της σύμβασης (προσωρινός
ανάδοχος),  υπό  τις  προϋποθέσεις  της  διακήρυξης  και  της  ισχύουσας  Νομοθεσίας
(Ν.4412/2016),στον μειοδότη οικονομικό φορέα ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΕΝΙΩΔΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
με προσφορόμενο ποσοστό έκπτωσης:  σαράντα πέντε και πενήντα εννιά εκατοστά επί τοις
εκατό(45,59%).

Τέλος συντάχθηκε το παρόν πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφεται από την επιτροπή
διαγωνισμού σε έντυπη και ψηφιακή μορφή και το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο υποβάλλεται
στην  αναθέτουσα  αρχή,  ως  “εσωτερικό”,  μέσω  της  λειτουργίας  “επικοινωνία”  του
υποσυστήματος, προς έγκριση .

Χίος      04 - 12 - 2018
Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1)  Σταθόπουλος Θεοδόσιος, Πρόεδρος
ΠΕ Αγρονόμος &Τοπογράφος Μηχανικός με Α΄ βαθμό

2) Αναστασάκη Μαρία, μέλος
ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός με Β΄ βαθμό

3) Αμυγδάλου Δέσποινα,  μέλος
ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδομής με Β΄ βαθμό

ΑΔΑ: 7ΖΗ6ΩΗΧ-ΕΔ2



i

ΑΔΑ: 7ΖΗ6ΩΗΧ-ΕΔ2


	Χίος 04 - 12 - 2018
	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

	Στα Ψαρά σήμερα την 18η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 17:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ. 1572/14-12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως ισχύουν.
	Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τέσσερα (4) και ονομαστικά οι:
	ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
	Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 77/2018




		2018-12-21T17:56:55+0200
	Athens




