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Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

 

           Από ην 17
ν
 /2019  Πξαθηηθό ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ. 

 

Θέκα 1
Ο ΠΡΟ ΗΜΕΡΗ. ΔΘΑΣΑΞΕΧ 

: Έγθξηζε πξψηνπ (1
νπ

) πξαθηηθνχ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ θαηαζθεπήο ηνπ 

έξγνπ κε ηίηιν:  «Καηαζθεπή αγσγνύ απνρέηεπζεο γηα ηελ ζύλδεζε ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο λεξνύ 

ζην «ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΑΜΘ» Γαιαηά κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο ηεο πόιεο». 

    ηνλ Γαιαηά, ζήκεξα 25 ηνπ κελφο Οθησβξίνπ, εκέξα Παξαζθεπή, ηνπ έηνπο 2019 θαη ψξα 13:00 ζην Γεκνηηθφ 
Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ 
Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, χζηεξα απφ ηελ ππ‟ αξηζκ. 5762/21-10-2019 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο, πνπ επηδφζεθε λφκηκα κε απνδεηθηηθφ ζηα κέιε, ζχκθσλα κε ην  άξζξν 75 ηνπ Ν. 3852/10.  

 
    Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ βξέζεθαλ παξφληα ηα παξαθάησ έμη (6) κέιε :   
                  

                                            ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 
1. ππξίδσλ Υξ. Πνιιάιεο (Πξόεδξνο) 
2. ππξίδσλ Λεζηώηεο 
3. σηήξηνο νύριαο 
4. Κσλζηαληίλνο Λίηζαο 
5. Μαξία Μέιινπ 
6. Γεώξγηνο Αλαζηαζηάδεο  

  

             Κσλζηαληίλνο Καξαγηάλλεο  

                             
     
                         
 

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηελ ηπιηαλή ηακαηέινπ, ηαθηηθή ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ. 
   Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην πξψην (1

ν
) ζέκα ηεο πξν εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο, έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηα εμήο : 
   Ο Γηαγσληζκφο γηα ην έξγν κε ηίηιν «Καηαζθεπή αγσγνύ απνρέηεπζεο γηα ηελ ζύλδεζε ηεο κνλάδαο 

επεμεξγαζίαο λεξνύ ζην «ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΑΜΘ» Γαιαηά κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο ηεο πόιεο», πξνυπνινγηζκνχ 
125.806,45 € (πξν Φ.Π.Α.) δηεμήρζε ειεθηξνληθά αλνηθηφο δεκφζηνο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο, κέζσ ηνπ  ΔΖΓΖ, 
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ Γηαθήξπμε κε αξ. πξση. 3918/01-08-2019, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 
www.promitheus.gr ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ΔΖΓΖ. Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ήηαλ ζχκθσλα κε ηελ νηθεία Γηαθήξπμε ε 05-09-2019, εκέξα 
Πέκπηε θαη ώξα 15:00 θαη ε εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ε 12-09-2019, Πέκπηε θαη 
ώξα 10:00 π.κ. Ζ Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 37/2019 (ΑΓΑ: Φ271ΧΖΛ-5ΥΝ) 
Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ην ππ‟ αξηζκ. 5832/23-10-2019 έγγξαθφ, δηαβίβαζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ, ην 
νπνίν θαη παξαηίζεηαη αθνινχζσο : 

 
 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ 
«Καηαζκεςή αγωγού αποσέηεςζηρ για ηην ζύνδεζη ηηρ μονάδαρ επεξεπγαζίαρ νεπού ζηο «ΜΕΓΑΛΟ 

ΠΟΣΑΜΙ» Γαλαηά με ηο δίκηςο αποσέηεςζηρ ηηρ πόληρ» 
 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ Ι 
  

ην Πέξακα, ζηηο 12/09/2019 εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 10:00 π.κ., ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ πνπ ζπζηήζεθε κε ηελ ππ. αξηζ. 37/2019 (ΑΔΑ:Φ271ΧΗΛ-5ΥΝ) απφθαζε Οηθνλνκηθήο 

Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ, φπσο απηή είρε πξνθχςεη απφ ηελ ειεθηξνληθή 

θιήξσζε κέζσ ΜΖΜΔΓ, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγίζεη ειεθηξνληθά ηηο πξνζθνξέο πνπ 

ππνβιήζεθαλ ζηνλ ππ. αξηζκ. (α/α ζπζη. ΔΖΓΖ) 84044 Ηιεθηξνληθό δηαγσληζκό, (αξ. πξση.:  

 

 

http://www.promitheus.gr/
ΑΔΑ: Ω0ΕΓΩΗΛ-ΣΚΥ
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3917/01-08-2019, ΑΔΑΜ: 19PROC005380942 2019-08-01) γηα ην έξγν: ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΓΧΓΟΤ 

ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΓΘΑ ΣΗΝ ΤΝΔΕΗ ΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΘΑ ΝΕΡΟΤ ΣΟ «ΜΕΓΑΛΟ 

ΠΟΣΑΜΘ» ΓΑΛΑΣΑ ΜΕ ΣΟ ΔΘΚΣΤΟ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΣΗ ΠΟΛΗ,  ζπλνιηθήο πξνυπνινγηδφκελεο 

δαπάλεο : 125.806,45  Επξώ (πιένλ Φ.Π.Α.  24%).  

 

   Καηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο, δηαπηζηψζεθε απαξηία αθνχ παξέζηεζαλ ηα κέιε : 

1. ΚΧΝΣΑΝΣΘΝΑ ΕΡΕΜΕΣΑΚΗ ηνπ θιάδνπ ΠΕ Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ - Δήκνο Πεξάκαηνο,  

σο Σαθηηθφ κέινο (Πξφεδξνο). 

2. ΑΝΔΡΟΤΛΛΑ ΥΑΣΖΗΓΕΧΡΓΘΟΤ ηνπ θιάδνπ ΠΕ Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ – Δήκνο Πεξάκαηνο, 

σο Σαθηηθφ κέινο. 

3. ΑΓΓΕΛΘΚΗ ΠΡΕΚΕΣΕ  ηνπ θιάδνπ ΠΕ Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ - Δήκνο Πεξάκαηνο, σο Σαθηηθφ 

κέινο. 

 

Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ αθνχ έιαβε ππ΄φςηλ ηεο ηα νξηδφκελα ζηε νηθεία Γηαθήξπμε γηα ηε δηεμαγσγή 

Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ην έξγν: ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΓΧΓΟΤ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΓΘΑ ΣΗΝ ΤΝΔΕΗ ΣΗ 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΘΑ ΝΕΡΟΤ ΣΟ «ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΑΜΘ» ΓΑΛΑΣΑ ΜΕ ΣΟ ΔΘΚΣΤΟ 

ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΣΗ ΠΟΛΗ, θαζψο θαη ην λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ ελ ιφγσ δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία, αλαθέξεη φηη : 

Ο ελ ιφγσ δηαγσληζκφο δηεμήρζε ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ κε αχμνληα αξηζκφ (α/α) Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ πζηήκαηνο ηνλ [84044]. 

Χο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο είρε νξηζηεί ε 05/09/2019,  εκέξα Πέκπηε  θαη ψξα 15:00, ελψ σο εκεξνκελία 

ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ ππνβιεζέλησλ πξνζθνξψλ είρε νξηζηεί ε 12/09/2019, εκέξα  Πέκπηε 

θαη ψξα 10:00,  ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηεο νηθείαο Γηαθήξπμεο. 

Ζ Δπηηξνπή επηζεκαίλεη φηη κέρξη απηφ ην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, δειαδή πξηλ ηελ ειεθηξνληθή 

απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, δελ ήηαλ δπλαηή ε πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ επί κέξνπο θαθέισλ 

ζε θαλέλα απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ελψ φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 4.1 ηεο νηθείαο 

δηαθήξπμεο ε αλαζέηνπζα αξρή είρε ήδε - σο φθεηιε εθ ηνπ λφκνπ - θνηλνπνηήζεη ζηνπο πξνζθέξνληεο ηνλ 

ζρεηηθφ θαηάινγν ζπκκεηερφλησλ. 

Καηά ηελ πξνβιεπφκελε ζηελ νηθεία δηαθήξπμε εκέξα θαη ψξα, ν Πξφεδξνο ηεο Δ.Γ. θάλνληαο ρξήζε 

ησλ Πξνζσπηθψλ ηνπ Κσδηθψλ εηζφδνπ ζην Ζιεθηξνληθφ χζηεκα, αλέζηεηιε γηα ηε ρεηξίζηξηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο. 

Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο ηεο Δ.Γ., πξαγκαηνπνίεζε εηζαγσγή ζην ζχζηεκα κε ηα ζηνηρεία ηνπ 

εμνπζηνδνηεκέλνπ θνηλόρξεζηνπ ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο, νπφηε ν ίδηνο θαη έλα (1) απφ ηα κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ αθνχ επέιεμαλ ηνλ δηαγσληζκφ κε ζπζηεκηθφ αξηζκφ ηνλ 84044, θαηαρψξεζαλ 

δηαδνρηθά ζηελ εηδηθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο ηα δηαπηζηεπηήξηά ηνπο (φλνκα ρξήζηε θαη θξπθφ πξνζσπηθφ 

θσδηθφ πξφζβαζεο) πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ 

Φαθέισλ Πξνζθνξάο ησλ πκκεηερφλησλ Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ. 

Λφγσ δπζιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο, δελ ήηαλ αξρηθά δπλαηή ε νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο εηζαγσγήο ησλ θσδηθψλ ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ κέινπο ηεο επηηξνπήο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηελεξγεζεί ε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ δπζιεηηνπξγία 

απνθαηαζηάζεθε αξγφηεξα, νπφηε ε δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο δηελεξγήζεθε ζηηο 12:47:15. 

ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζπλδέζεθε ζην ζχζηεκα κε ηα δηαπηζηεπηήξηα (φλνκα ρξήζηε 

θαη θξπθφ πξνζσπηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο) ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, επέιεμε ηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε 

αξηζκφ ζπζηήκαηνο [84044] θαη πξνρψξεζε ζηελ εθηχπσζε ηνπ θαηαιφγνπ πξνζθεξφλησλ θαηά ζεηξά 

κεηνδνζίαο („Πίλαθαο Μεηνδνζίαο‟), ηνλ νπνίν αθνχ ν Πξφεδξνο ππέγξαςε ειεθηξνληθά, θνηλνπνίεζε ζε 

φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο δηα κέζνπ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ο αλσηέξσ αλαθεξφκελνο „Πίλαθαο Μεηνδνζίαο‟ ζηνλ νπνίν απνηππψλνληαη : 

i) ε ζέζε ζηελ νπνία θαηαηάζζεηαη (Α/Α) ν θάζε δηαγσληδφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο, 

ii) ν Αχμσλ Αξηζκφο Καηάζεζεο (Α/Α θαηαζ) ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηνπ θαζψο θαη 

iii)      ην Πνζνζηφ Έθπησζεο (Πνζνζηφ) πνπ πξνζέθεξε επί ηεο ηηκήο ηνπ ελδεηθηηθνχ   

     πξνυπνινγηζκνχ, είλαη ν παξαθάησ : 

 

 

ΑΔΑ: Ω0ΕΓΩΗΛ-ΣΚΥ



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΩΝ ελίδα 3 
 

 
ΠΘΝΑΚΑ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΧΝ ΚΑΣΑ ΕΘΡΑ ΜΕΘΟΔΟΘΑ 

 

Α/Α Α/Α θαηαζ. Επσλπκία Πξνζθέξνληα Πνζνζηό 

1 128267  ΚΟΡΑΛΛΖ Μ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ  42,30 %  

2 130274  ΣΡΗΑΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΗΚΔ  38,38 % 

3 

 
129487  

 «ΓΔΧΡΤΘΜΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ, ΣΔΥΝΗΚΖ, ΔΜΠΟΡΗΚΖ, 
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ, ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ, ΛΑΣΟΜΗΚΖ ΚΑΗ 
ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε ηνλ δ.η. «ΓΔΧΡΤΘΜΗΚΖ 
Α.Σ.Δ.»  

 
24,00 % 

4 
 
130238  

ΕΗΣΑΚΑΣ ΑΝΧΝΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΓΗΑΚΡΗΣΗΚΟ ΣΗΣΛΟ: 
ΕΗΣΑΚΑΣ ΑΣΔΒΔ)  

 
21.62 % 

5 130192  ΑΡΥΗΣΡΟΝ ΑΣΔ  20,00 % 

 

Σν παξφλ παξάρζεθε κε ρξήζε ηνπ ΔΖΓΖ - 07D702B32D9D7E3E074C650226681E72 

 

ηελ ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνρψξεζε ζε έιεγρν ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ειεθηξνληθά 

ππνβιεζέλησλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο θαθέισλ πξνζθνξάο. Γειαδή έιεγμε ηελ νξζφηεηα, πιεξφηεηα, 

λνκηκφηεηα θαη εγθπξφηεηα - γλεζηφηεηα ησλ : 

α) ειεθηξνληθά ππνβιεζέλησλ „Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ‟, δηαπηζηψλνληαο ηελ χπαξμε έγθπξεο 

πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο απφ ηνλ Νφκηκν Δθπξφζσπν ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα θαη ηελ 

χπαξμε νιφγξαθεο θαη αξηζκεηηθήο αλαγξαθήο ηνπ πνζνζηνχ έθπησζεο, 

β) ειεθηξνληθά ππνβιεζέλησλ „ΣΕΤΔ‟, δηαπηζηψλνληαο ηελ πιήξε θαη νξζή ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ νηθεία δηαθήξπμε θαζψο θαη ηελ χπαξμε έγθπξεο πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο 

ππνγξαθήο απφ ην Νφκηκν Δθπξφζσπν ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα , 

γ) ησλ πέληε (5) ειεθηξνληθά παξαρζέλησλ θαη ππνβιεζέλησλ Εγγπεηηθώλ Επηζηνιώλ (e-eggy) 

ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο ηνπ ΣΜΔΓΔ, θαη εθηχπσζε ηηο αληίζηνηρεο 

βεβαηψζεηο γλεζηφηεηαο απηψλ. 

Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, θαηά ηνλ αλσηέξσ έιεγρν, δηαπίζησζε θάπνηεο ειιείςεηο, φρη νπζηψδεηο, ζηα 

ΣΔΤΓ ηξηψλ εθ ησλ πέληε δηαγσληδνκέλσλ.  

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ε ζπλεδξίαζε δηαθφπεθε. 

Γεδνκέλνπ φηη πξνβιέπεηαη απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία (Άξζξν 102 ηνπ Ν. 4412/2016: πκπιήξσζε - 
απνζαθήληζε πιεξνθνξηψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ) ε δπλαηφηεηα «…ε αλαζέηνπζα αξρή λα θαιεί εγγξάθσο 
ηνπο πξνζθέξνληεο ή ηνπο ππνςεθίνπο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά 
πνπ έρνπλ ππνβάιεη, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) 
εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο…», ε Δπηηξνπή 
απνθάζηζε, κε ζρεηηθέο πξνζθιήζεηο πνπ θνηλνπνηήζεθαλ ζηνλ θάζε έλαλ απφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 
ζπκκεηέρνληεο ζηηο 19/09/2019, δηα κέζνπ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ζπζηήκαηνο, λα δεηήζεη 
ζπγθεθξηκέλα ηα εμήο: 
1) Απφ ηελ εηαηξεία ΑΡΥΗΣΡΟΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, επαλππνβνιή ηνπ ΣΔΤΓ πνπ έρεη 
ππνβάιιεη, κε ζπκπιεξσκέλα ηα εμήο :  
Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο.  Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ζηειέρσζε), ζχκθσλα κε ην άξζξν 
22.Γ. ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 3917 / 01-08-2019 Γηαθήξπμεο. 
2) Απφ ηελ εηαηξεία ΚΟΡΑΛΛΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΣΟΤ ΜΗΥΑΖΛ, επαλππνβνιή ηνπ ΣΔΤΓ πνπ έρεη 
ππνβάιιεη, κε ζπκπιεξσκέλα ηα εμήο :  
Μέξνο III: Λφγνη απνθιεηζκνχ.  Γ. ΑΛΛΟΗ ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ.  
Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο.  Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ζηειέρσζε), ζχκθσλα κε ην άξζξν 
22.Γ. ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 3917 / 01-08-2019 Γηαθήξπμεο. 
3) Απφ ηελ εηαηξεία ΣΡΗΑΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, επαλππνβνιή ηνπ ΣΔΤΓ 
πνπ έρεη ππνβάιιεη, κε ζπκπιεξσκέλα ηα εμήο :  
Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα. Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα.  
Σκήκαηα: Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά.  
Μέξνο III: Λφγνη απνθιεηζκνχ. Α: Λφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο. Να δηνξζσζεί 
ε πξφηαζε: «Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε…» ζε: «Τπάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή 
απφθαζε…» 
Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο.   Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ζηειέρσζε), ζχκθσλα κε ην άξζξν 
22.Γ. ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 3917 / 01-08-2019 Γηαθήξπμεο. 
Δπίζεο, δεηήζεθε ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζρεηηθά κε ηελ αλαθνξά πνπ γίλεηαη ζηελ ππ΄αξηζκ. 25/2019 
Γηαθήξπμε (δηφηη ν αξηζκ. πξση. ηεο Γηαθήξπμεο είλαη: 3917 / 01-08-2019), ζηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ηνπ  
 

ΑΔΑ: Ω0ΕΓΩΗΛ-ΣΚΥ



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΩΝ ελίδα 4 
 

 
ΣΜΔΓΔ κε αξηζκφ: e-55062 θαη εκεξνκελία 27/08/2019, θαζψο θαη αλ ήηαλ δπλαηφλ, λα ζπκπιεξσζεί ε 
δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο ζηελ αλσηέξσ εγγπεηηθή θαη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ηεο Γηαθήξπμεο δελ 
αλαθέξεηαη ζε θάπνην άιιν ζηνηρείν, λα δηνξζσζεί. 
 

Ζ πξνζεζκία πνπ δφζεθε γηα ηελ ππνβνιή ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ 
ΔΖΓΖ, ήηαλ 7 εκέξεο (ζχκθσλα κε ην Άξζξν 102 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην άξζξν 9 ηεο Γηαθήξπμεο). 

Οη πξνζθιήζεηο αλαξηήζεθαλ επίζεο ζηα ζπλεκκέλα ηνπ δηαγσληζκνχ (ζηελ θαηεγνξία έσο νηθνλνκηθφ 

θνξέα), πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηέο φινη νη ζπκκεηέρνληεο. 

Οη δχν εθ ησλ ηξηψλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ (ΣΡΗΑΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ θαη 
ΚΟΡΑΛΛΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΣΟΤ ΜΗΥΑΖΛ), αληαπνθξίζεθαλ ζηελ πξφζθιεζε πνπ έιαβαλ θαη ππέβαιαλ 
εκπξφζεζκα ηα ζηνηρεία πνπ ηνπο δεηήζεθαλ. 

Ζ εηαηξεία ΑΡΥΗΣΡΟΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, δελ ππέβαιιε ηα ζηνηρεία πνπ ηεο δεηήζεθαλ. 
 
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, 

ε ζπλεδξίαζε ζπλερίζηεθε ηελ 27/9/2019 εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 10:00 π.κ.  

  

Χο απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θάλεη δεθηνχο ηνπο ηέζζεξηο (4) απφ ηνπο 

πέληε (5) δηαγσληδνκέλνπο, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο 

πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

ΠΘΝΑΚΑ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΧΝ ΚΑΣΑ ΕΘΡΑ ΜΕΘΟΔΟΘΑ 
ΣΧΝ ΟΠΟΘΧΝ Η ΠΡΟΦΟΡΑ ΕΓΘΝΕ ΑΠΟΔΕΚΣΗ 

Α/Α Α/Α θαηαζ. Επσλπκία Πξνζθέξνληα Πνζνζηό 

1 128267  ΚΟΡΑΛΛΖ Μ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ  42,30 %  

2 130274  ΣΡΗΑΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΗΚΔ  38,38 % 

3 

 
129487  

 «ΓΔΧΡΤΘΜΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ, ΣΔΥΝΗΚΖ, ΔΜΠΟΡΗΚΖ, 
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ, ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ, ΛΑΣΟΜΗΚΖ ΚΑΗ 
ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε ηνλ δ.η. «ΓΔΧΡΤΘΜΗΚΖ 
Α.Σ.Δ.»  

 
24,00 % 

4 
 
130238  

ΕΗΣΑΚΑΣ ΑΝΧΝΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΓΗΑΚΡΗΣΗΚΟ ΣΗΣΛΟ: 
ΕΗΣΑΚΑΣ ΑΣΔΒΔ)  

 
21.62 % 

 

Ζ εηαηξεία κε „Α/Α θαηαζ. 130192‟ θαη κε επσλπκία „ΑΡΥΗΣΡΟΝ ΑΣΔ‟,  ΑΠΟΡΡΘΠΣΕΣΑΘ δηφηη δελ 
ππέβαιιε ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία πνπ ηεο δεηήζεθαλ. 

 
ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ, ζαο ππνβάιινπκε πξνο έγθξηζε ην παξφλ «Πξαθηηθφ Η», δηα ηνπ νπνίνπ 

εηζεγνχκαζηε ηελ απφξξηςε απφ ην δηαγσληζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε επσλπκία „ΑΡΥΗΣΡΟΝ ΑΣΔ‟ θαη 

ηελ αλαθήξπμε σο „Πξνζσξηλνχ Μεηνδφηε‟ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε επσλπκία ‘ΚΟΡΑΛΛΗ Μ. 

ΠΑΝΑΓΘΧΣΗ’, κε πνζνζηό έθπησζεο 42,30 %, ζηνλ νπνίν εηζεγνχκαζηε πεξαηηέξσ λα αλαηεζεί ε 

πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο. 

εκεηψλνπκε φηη, εθφζνλ ην ελ ιφγσ „ΠΡΑΚΣΗΚΟ I‟ εγθξηζεί, ε Πξντζηακέλε Αξρή ζα πξέπεη λα 

θνηλνπνηήζεη ηφζν ηελ Απόθαζε Έγθξηζεο ηνπ «Πξαθηηθνύ Θ» φζν θαη ην ‘Πξαθηηθό I’ ζε φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο “Δπηθνηλσλία” ηνπ ππνζπζηήκαηνο. 

Καηά ηεο απφθαζεο απηήο ρσξεί έλζηαζε, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4.3 ηεο Γηαθήξπμεο. 

 
Η ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΔΘΑΓΧΝΘΜΟΤ 

 
           
                    Η ΠΡΟΕΔΡΟ          ΣΑ ΜΕΛΗ 
   
 
          

ΚΧΝΣΑΝΣΘΝΑ ΕΡΕΜΕΣΑΚΗ            α)   ΑΝΔΡΟΤΛΛΑ ΥΑΣΖΗΓΕΧΡΓΘΟΤ 

      
             
 
 

                                                                                β)    ΑΓΓΕΛΘΚΗ ΠΡΕΚΕΣΕ 
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Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ, ν Πξφεδξνο θάιεζε ηελ Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά απφ ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππ‟ φςηλ : 
 
-Σν απφ 12-09-2019, ην νπνίν νινθιεξψζεθε ζηηο 27-09-2019 1

ν
 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ,  

-Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη  

-Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ 

κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 
Απνθαζίδεη κε απόιπηε πιεηνςεθία : 

 

1. Εγθξίλεη ην πξψην (1
ν
) πξαθηηθφ ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ δηεμήρζε ζηηο 12/09/2019 θαη νινθιεξψζεθε ζηηο 

27/09/2019 γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή αγσγνύ απνρέηεπζεο γηα ηελ ζύλδεζε 

ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο λεξνύ ζην «ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΑΜΘ» Γαιαηά κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο ηεο 

πόιεο» πξνυπνινγηζκνχ 125.806,45 € (πξν ΦΠΑ). 

 

2. Απνδέρεηαη σο πξνζσξηλό κεηνδόηε γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα κε επσλπκία «ΚΟΡΑΛΛΗ Μ. ΠΑΝΑΓΘΧΣΗ» πνπ πξνζέθεξε έθπησζε ζαξάληα δχν θαη ηξηάληα 

ηνηο εθαηφ (42,30 %) δίλνληαο ηελ ρακειφηεξε ηηκή. 

 

3. Απνξξίπηεη απφ ην δηαγσληζκφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε επσλπκία „‟ΑΡΥΗΣΡΟΝ ΑΣΔ‟‟.  

 

4.  Σν σο άλσ πξαθηηθό απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

5. Σελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνχζαο ζηελ Ο.Γ.Δ. ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο – 
Μεζάλσλ, ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ. θαζψο θαη  ζηα αξκφδηα ηκήκαηα πξνο εθηέιεζε.  

 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 54/2019. 
Αθνχ αλαγλψζηεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο. 

 
        Ο Γήκαξρνο Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ                         ΣΑ ΜΔΛΖ 

θαη Πξφεδξνο ηεο Ο.Δ.                                          1. ππξίδσλ Λεζηψηεο                                   
ππξίδσλ Υξ. Πνιιάιεο                                                    2. σηήξηνο νχριαο 

 3. Κσλζηαληίλνο Λίηζαο 
 4. Μαξία Μέιινπ 

                                                                                            5. Γεψξγηνο Αλαζηαζηάδεο 
 
 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ 
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