
          
         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        
                ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                       
         ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
             ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού

του έργου:
" ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ"

δια του συστήματος δημοπρασίας με «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης», σύμφωνα με το άρθρο 95 του 
Ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου, προϋπολογισμού μελέτης 336.000,00€ (με 
Φ.Π.Α.).

            Στη Βέροια, την Παρασκευή 04-12-2020 και ώρα 9:00 π.μ., η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 
του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 369/2020 (ΑΔΑ: ΨΧ2ΓΩ9Ο-
ΜΛΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Βέροιας, προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και 
αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» 

Η Επιτροπή αποτελούνταν από:

1) Τσιόγκα Ελένη (Πρόεδρος Επιτροπής).
2) Τσαρνούχα Ευαγγελία(τακτικό μέλος).
3) Θεοφυλακτίδου Σοφία (τακτικό μέλος).

           Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της 
παρούσας και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποίησε στους προσφέροντες 
τον σχετικό κατάλογο με τις προσφορές των τεσσάρων (4) συμμετεχόντων, όπως αυτός παράχθηκε από το 
Υποσύστημα ο οποίος είναι ο παρακάτω:

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα
1 Κ/Ξ  ΣΟΛΟΜΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ-

ΓΚΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2 ΑΤΡΑΠΟΣ Α.Τ.Ε.
3 Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.  δ.τ.  ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.
4 Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

 
           Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται 

στο άρθρο 18 της παρούσας,  προέβησαν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» και του υποφακέλου "Οικονομική Προσφορά". 

          Κατόπιν στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», αναρτήθηκε από 
την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι 
προσφέροντες.

         Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο 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. Για την εφαρμογή του ελέγχου 
ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του Ν.4412/2016.

          Όλες οι οικονομικές προσφορές, καταχωρήθηκαν κατά σειρά μειοδοσίας, όπως φαίνεται παρακάτω  
και ελέγχθηκε η ορθότητα αυτών. 
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Α/Α Α/Α καταθ Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό
1 173215 Κ/Ξ  ΣΟΛΟΜΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ-

ΓΚΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
46,97%

2 172263 Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε. 42,25%
3 173752 Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 38,27%
4 172279 ΑΤΡΑΠΟΣ Α.Τ.Ε. 38,22%

       Την ίδια ημέρα, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 
της διακήρυξης του διαγωνισμού κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

       Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, έλεγξε όλες τις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Οι εγγυητικές των τεσσάρων συμμετεχόντων, εκδόθηκαν 
μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας, ελέγχθηκαν και έγιναν όλες αποδεκτές. 

       Συνεπώς, από τον έλεγχο των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων διαπιστώθηκε η ορθότητα αυτών 
και ο πίνακας συμμετεχόντων, οι οποίοι πληρούν τους όρους της διακήρυξης, κατά σειρά μειοδοσίας 
διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Α/Α Α/Α καταθ Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό
1 173215 Κ/Ξ  ΣΟΛΟΜΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Ι. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ-

ΓΚΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
46,97%

2 172263 Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.  δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ  Α.Τ.Ε. 42,25%
3 173752 Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 38,27%
4 172279 ΑΤΡΑΠΟΣ Α.Τ.Ε. 38,22%

        Κατόπιν όλων των παραπάνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται προς τη Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου Βέροιας :

        Την έγκριση του παρόντος πρακτικού και την κήρυξη ως προσωρινού αναδόχου του έργου  
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» την «Κ/Ξ 
ΣΟΛΟΜΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ-ΓΚΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», διότι η προσφορά της 
είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη).

         Για διαπίστωση των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό (1ο), το οποίο αφού αναγνώσθηκε 
και βεβαιώθηκε, υπογράφτηκε από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Βέροια 04.12.20

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Τσιόγκα Ελένη (Πρόεδρος Επιτροπής).

2) Τσαρνούχα Ευαγγελία(τακτικό μέλος).

3)   Θεοφυλακτίδου Σοφία (τακτικό μέλος).


