
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/16 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζπλεδξίαζεο ηεο ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηνπ Γήκνπ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   35/2022. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) δξάιε Μηραήι, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Καιιίξε Μαξία, ε) 

Μπεθηάξε Γεκήηξην, ζη) Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε, 

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 16ε    Φεβξνπαξίνπ 2022, εκέξα  Σεηάξηε  θαη ώξα 12:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 839/11.02.2022  πνπ 

θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο    ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

   ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο, Πξόεδξνο,  

β] δξάιεο Μηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο, ε] Βνπδνύξεο Νηθόιανο θαη απόληεο 

νη : α] Καιιίξε Μαξία  θαη β]  Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο  , έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  Σελ θα Καιιίξε πνπ απνπζίαδε, αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο Νηθόιανο. 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.          

Θέκα ν : Πεξί έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο ηνπ ειεθηξνληθνύ  

                δηαγωληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : «Απνπεξάηωζε θηηξίνπ δεκνηηθνύ  

               θαηαζηήκαηνο», κε α/α ζπζηήκαηνο 185912. 

    
    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  ηξίην  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,  ζέηεη ππόςε ησλ  

κειώλ ηεο Ο.Δ. , όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1  ηνπ Ν.3852/2010, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή «Με  

ηελ επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξόληνο, θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο, ζπληάζζεη ηε δηαθήξπμε,  

δηεμάγεη θαη θαηαθπξώλεη όιεο ηηο δεκνπξαζίεο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Γηα ηε δηεμαγσγή  

ησλ δεκνπξαζηώλ θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ κπνξεί λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο, από κέιε ηεο,  

δεκνηηθνύο ή δεκόζηνπο ππαιιήινπο ή εηδηθνύο επηζηήκνλεο» 

Βάζεη ηεο αξ. 377/2021 (ΟΡΘΖ ΔΠΑΛΑΙΖΦΖ) απνθάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε  

ΑΓΑ:Φ2ΗΧΧ9Π-Ρ4Φ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 02/2014-  

(επηθαηξνπνηεκέλεο) κειέηεο ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ & Πνιενδνκίαο ηνπ Σκήκαηνο Μειεηώλ  

& Δπηβιέςεσλ Σερληθώλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ θαη θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ αλνηρηνύ  

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : «Απνπεξάηωζε θηηξίνπ δεκνηηθνύ   

θαηαζηήκαηνο» ,εθδόζεθε από ην Γήκαξρν ε κε αξηζ. πξση. 10409/23-12-2021 [ΑΓΑ : ΦΝΟΒΧ9Π- 

Φ5Δ] δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ, ε νπνία αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ . 

  Η επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ, πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 385/2021  Απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, δηελήξγεζε ηνλ ειεθηξνληθό δηαγσληζκό, κε α/α ζπζηήκαηνο 185912,  όπνπ  

έιαβαλ κέξνο ζπλνιηθά δύν (2) ζπκκεηέρνληεο θαη ν Πξόεδξνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ην ζρεηηθό 

πξαθηηθό, ην νπνίν έρεη σο θάησζη :  

 

ΑΔΑ: 6Μ8ΥΩ9Π-Β3Γ



1ο ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ 

του Ζργου :  

«ΑΠΟΠΕΡΑΣΩΗ ΚΣΙΡΙΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ» 

Αρ. πρωτ. Δ/ξθσ: 10409/23-12-2021  ΑΔΑΜ: 21PROC009831707 

α/α ΕΗΔΗ : 185912 

 
Ανοικτοφ διαγωνιςμοφ του άρκρου 27 του Ν.4412/2016 μζςω του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ, με ςφςτθμα 

προςφοράσ με επί μζρουσ  ποςοςτά ζκπτωςθσ του άρκρου 95 παρ. 2α του  

Ν. 4412/2016 όπωσ ζχει τροποποιθκεί με το άρκρο 37 του Νόμου 4782/2021, του ζργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΣΩΗ ΚΣΙΡΙΟΤ 

ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ» προχπολογιςμοφ: 2.375.000,00€ (πλζον Φ.Π.Α.). 

 

τα Γραφεία τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν & Πολεοδομίασ ςιμερα Πζμπτθ,  δζκα (10) του μθνόσ Φεβρουαρίου 

του ζτουσ 2022 οι κάτωκι υπογεγραμμζνοι: 

 

1) Καμτςιϊρα Ζλλθ – Μθχανολόγοσ μθχανικόσ ΠΕ5 – Πρόεδροσ 

2) Μαςτζλλου Γεωργία–– Αγρον. Σοπογράφων  Μθχανικϊν ΠΕ6 - Μζλοσ  

3) Κόλλια Γεωργία  – Σοπογράφοσ μθχανικόσ ΣΕ5 – Μζλοσ  

 

μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ (Ε.Δ.), που ορίςτθκαν με τθν υπ’ αρικ. 385/2021 Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ 

του Διμου Βζλου - Βόχασ (ΑΔΑ:62ΙΔΩ9Π-8Ξ4), ςφμφωνα τθν παρ. 1 του άρκρο 72 του Ν. 3852/2010 και τθσ 

παραγρ.8α του άρκρου 221 του Ν.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 108 του Νόμου 4782/2021, 

ςυνιλκαμε ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ περί ϊρα 10:00 π.μ. για τθν διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ ανάδειξθσ αναδόχου 

του ζργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΣΩΗ ΚΣΙΡΙΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ»  του Διμου Βζλου - Βόχασ , ςφμφωνα με τθν 

υπ’ αρικμ. 2/2014 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Σ.Τ. & Πολεοδομίασ και ςε εφαρμογι τθσ υπ’ αρικμ. 

Πρωτ. 10409/23-12-2021 Διακιρυξθσ του ανοιχτοφ διαγωνιςμοφ του Διμου Βζλου - Βόχασ και τθσ Απόφαςθσ 

377/2021 τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ περί κακοριςμοφ όρων διενζργειασ του διαγωνιςμοφ του ανωτζρω ζργου και 

αφοφ θ ανακζτουςα αρχι ζχει κοινοποιιςει ςτουσ προςφζροντεσ το ςχετικό κατάλογο ςυμμετεχόντων, όπωσ αυτόσ 

παράγεται από το Τποςφςτθμα του ΕΗΔΗ, προβαίνουμε ςτθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του υποφακζλου 

«Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» και του υποφακζλου “Οικονομικι Προςφορά”. 

 

Οι ςυμμετζχοντεσ καταχωροφνται ςτον επόμενο Πίνακα *1+:  

ΠΙΝΑΚΑ *1+ - ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ 

A/A Α/Α ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ 

ΧΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

1 241274 
ΣΕΚΑΛ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

04/02/2022 09:23:11 

2 241141 
ΓΕΩΓΕΝΕΙ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
04/02/2022 10:20:53 

Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ αναρτά ςτθν πλατφόρμα του ΕΗΔΗ, ςτον θλεκτρονικό χϊρο «υνθμμζνα Ηλεκτρονικοφ 

Διαγωνιςμοφ», το ςχετικό κατάλογο ςυμμετεχόντων του πίνακα 1, προκειμζνου να λάβουν γνϊςθ οι προςφζροντεσ. 

Επίςθσ, ο Πρόεδροσ ενθμερϊνει τουσ προςφζροντεσ για τον κατάλογο και μζςω τθσ ϋϋΕπικοινωνίασϋϋ. 

τθ ςυνζχεια, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ αναρτά ςτθν πλατφόρμα του ΕΗΔΗ, ςτον θλεκτρονικό χϊρο «υνθμμζνα 

Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ», τον ςχετικό κατάλογο προςφερόντων κατά ςειρά μειοδοςίασ του πίνακα 2, 

προκειμζνου να λάβουν γνϊςθ οι προςφζροντεσ. Επίςθσ ο Πρόεδροσ ενθμερϊνει τουσ προςφζροντεσ ςχετικά και 

μζςω τθσ ϋϋΕπικοινωνίασϋϋ. Αναλυτικά : 

ΠΙΝΑΚΑ *2+ – ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ ΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΙΑ 

A/A Α/Α ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ 

ΠΟΟΣΟ 

1 241141 

ΓΕΩΓΕΝΕΙ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 
ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. 
"GEOGENESIS A.E." 

16,24 % 

https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!roCM-w1MCR9iWxZNJ29iEw%7D&bid_number=%7B!!.yCUrQ.hsALTHLfllPnr.Q%7D&_ti=1199429032&oapc=5&oas=NAjLnSI1V0uUPccC0Dyu6w..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=7245&tradingPartnerId=28254&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1199429032&oapc=5&oas=H9rNuHbJHZ6YYV_SrEperg..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!roCM-w1MCR9iWxZNJ29iEw%7D&bid_number=%7B!!4ozZRos8q9GMTVrl4VQz.w%7D&_ti=1199429032&oapc=5&oas=ytxHuW-TPuL88_91k21llw..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6186&tradingPartnerId=26631&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1199429032&oapc=5&oas=cN6DKqd3eD5f2ArPFdRBOA..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6186&tradingPartnerId=26631&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1199429032&oapc=5&oas=cN6DKqd3eD5f2ArPFdRBOA..
ΑΔΑ: 6Μ8ΥΩ9Π-Β3Γ



2 241274 

ΣΕΚΑΛ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΣΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΑΦΑΛΕΙΑ 

13,00 % 

 

Ακολοφκωσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει, κατά ςειρά μειοδοςίασ, ςε ζλεγχο τθσ ολόγραφθσ και αρικμθτικισ 

αναγραφισ των επιμζρουσ ποςοςτϊν ζκπτωςθσ και τθσ ομαλισ μεταξφ τουσ ςχζςθσ, βάςει τθσ παραγωγισ ςχετικοφ 

ψθφιακοφ αρχείου, μζςα από το υποςφςτθμα του ΕΗΔΗ (ωσ επιςυναπτόμενα ζγγραφα). Για τθν εφαρμογι του 

ελζγχου ομαλότθτασ, χρθςιμοποιείται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ θ μζςθ ζκπτωςθ προςφοράσ (Εμ), ςφμφωνα 

με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 95 όπωσ διαμορφϊκθκε με το άρκρο 37 του ν. 4782/2021 και το άρκρο 98 του ν. 

4412/2016. 

 

Από τον ζλεγχο ομαλότθτασ των προςφορϊν προκφπτει ότι όλεσ οι προςφορζσ είναι ομαλζσ και καταχωροφνται 

κατά τθ ςειρά μειοδοςίασ ςτο παρόν πρακτικό (Πίνακασ 3) τθσ επιτροπισ ωσ ακολοφκωσ:  

 
ΠΙΝΑΚΑ *3+ 

A/A Α/Α ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ 

Οικονομικι 
Προςφορά (%) 

ΕΛΕΓΧΟ 
ΟΜΑΛΟΣΗΣΑ 

 

1 241141 

ΓΕΩΓΕΝΕΙ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 
ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. 
"GEOGENESIS A.E." 

16,24 ΟΜΑΛΗ 

2 241274 

ΣΕΚΑΛ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΣΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΑΦΑΛΕΙΑ 

13,00 ΟΜΑΛΗ 

 
τθ ςυνζχεια, ελζγχουμε  τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ κατά τθ ςειρά τθσ μειοδοςίασ, αρχίηοντασ από τον πρϊτο 
μειοδότθ. τον Πίνακα 4 που ακολουκεί, γίνεται καταγραφι του αποτελζςματοσ του ελζγχου των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ των προςφερόντων:  

ΠΙΝΑΚΑ *4] – ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 

α/α Αρικμόσ 
υςτιματοσ 

Διαγωνιηόμενοσ 
Αρικμόσ Πτυχίου 

ΜΕΕΠ 
Κατθγορία &  
Σάξθ Πτυχίου 

ΕΕΕ Εγγφθςθ υμμετοχισ 

  Όπωσ εγγράφεται ςτο ΕΕΕ   

241141 
ΓΕΩΓΕΝΕΙ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 
ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. 
"GEOGENESIS A.E." 

19462 

4
θ
 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  

Και 
4θ 
ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
 

√ √ 

241274 

ΣΕΚΑΛ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΣΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΠΑΡΟΧΗ 
ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΑΦΑΛΕΙΑ 

14802 

6
θ
 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  

ΚΑΙ 
6θ 
ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
 

√ √ 

Οι δφο διαγωνιηόμενοι ςτθρίηονται ςτθν οικονομικι-χρθματοοικονομικι επάρκεια και τεχνικι-επαγγελματικι 
ικανότθτα τρίτων και ζχουν υποβάλει τα απαιτοφμενα ΕΕΕ, τα οποία και ελζγκθκαν.  
 
Πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφνταξθσ του πρακτικοφ τθσ, θ Επιτροπι ζλεγξε τθν εγκυρότθτα και τθν ορκότθτα των 
εγγυθτικϊν επιςτολϊν  και ςφμφωνα και με τον ΠΙΝΑΚΑ 5,  
 
ΠΙΝΑΚΑ *5+ – ΕΛΕΓΧΟ ΕΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΟΛΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

α/α Διαγωνιηόμενοσ Εγγυθτικι Επιςτολι  Εκδότθσ 
Ζλεγχοσ  Εγκυρότθτασ 

  

1 

ΓΕΩΓΕΝΕΙ ΑΝΩΝΤΜΗ 
ΣΕΧΝΙΚΗ 
ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ με 
δ.τ."GEOGENESIS A.E." 

e-137810/28-01-2022 ΣΜΕΔΕ 
α/α  V/125933/ 

10-02-2022 

https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!roCM-w1MCR9iWxZNJ29iEw%7D&bid_number=%7B!!.yCUrQ.hsALTHLfllPnr.Q%7D&_ti=1199429032&oapc=5&oas=NAjLnSI1V0uUPccC0Dyu6w..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!roCM-w1MCR9iWxZNJ29iEw%7D&bid_number=%7B!!.yCUrQ.hsALTHLfllPnr.Q%7D&_ti=1199429032&oapc=5&oas=NAjLnSI1V0uUPccC0Dyu6w..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!roCM-w1MCR9iWxZNJ29iEw%7D&bid_number=%7B!!.yCUrQ.hsALTHLfllPnr.Q%7D&_ti=1199429032&oapc=5&oas=NAjLnSI1V0uUPccC0Dyu6w..
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2 

ΣΕΚΑΛ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΙΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ – 
ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 
ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΑΦΑΛΕΙΑ 

e-137523/27-01-2022 ΣΜΕΔΕ 
α/α V/125934/ 

10-02-2022 

 
βρζκθκαν όλεσ ζγκυρεσ. 
 
Ολοκλθρϊνοντασ το Πρακτικό τθσ θ Ε.Δ. προτείνει ςτθν Ο.Ε. του Διμου Βζλου – Βόχασ: 
 

1. τθν αποδοχι των προςφορϊν που υπζβαλαν οι κατωτζρω διαγωνιηόμενοι, κακϊσ είναι ςφμφωνεσ με τουσ 
όρουσ τθσ διακιρυξθσ, όπωσ προκφπτει από όςα αναφζρκθκαν παραπάνω ςτο παρόν πρακτικό: 

 
 

 
2. Σθν ανάδειξθ ωσ προςωρινοφ αναδόχου τθσ ςφμβαςθσ τον οικονομικό φορζα με τθν επωνυμία ΄΄ΓΕΩΓΕΝΕΙ 

ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. GEOGENESIS A.E. ΄΄ με μζςθ 
ποςοςτιαία ζκπτωςθ 16,24% . 

 
και μζςω των διαδικαςιϊν ΕΗΔΗ,  υποβάλλει το παρόν πρακτικό για ζγκριςθ ςτθν Οικονομικι επιτροπι του 
Διμου Βζλου - Βόχασ. 

 
Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ : 

Ακολοσθούν σπογραφές…. 
 

ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαιείηαη λα εγθξίλεη ην αλσηέξσ πξαθηηθό ηεο 

επηηξνπήο δηαγσληζκνύ . 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε: 

1) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 

2) ηνπο όξνπο ηεο ππ΄αξηζ. 10409/23-12-2021 Γηαθήξπμεο  

3) ηελ εγγεγξακκέλε εμεηδηθεπκέλε πίζησζε ζηνλ πξ/ζκό ηνπ Γήκνπ 

4) ην από 10.02.2022 πξαθηηθό αμηνιόγεζεο ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ 

5) ηηο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ 

  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΧΛΑ 

1.- Σελ έγθξηζε ηνπ από 10.02.2022 ζπλεκκέλνπ Πξαθηηθνύ αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ηεο επηηξνπήο  

δηαγσληζκνύ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «ΓΕΩΓΕΝΕΙ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ  

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. GEOGENESIS A.E.» κε α/α θαηάζεζεο 241141 θαη αξηζκό  

ΜΔΔΠ 19462 θαηεγνξίαο ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ ηάμεο 4εο  θαη θαηεγνξίαο ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  ηάμεο 4εο,  

σο πξνζσξηλό αλάδνρν γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : «Απνπεξάηωζε θηηξίνπ δεκνηηθνύ   

θαηαζηήκαηνο», κε α/α ζπζηήκαηνο 185912 θαζ’ όηη ε πξνζθνξά πνπ ππέβαιε θξίζεθε πιήξεο,  

Α/Α ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ 

Οικονομικι Προςφορά 
(%) 

241141 

ΓΕΩΓΕΝΕΙ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 
ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. 
"GEOGENESIS A.E." 

16,24 

241274 

ΣΕΚΑΛ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΣΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΑΦΑΛΕΙΑ 

13,00 

https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!roCM-w1MCR9iWxZNJ29iEw%7D&bid_number=%7B!!.yCUrQ.hsALTHLfllPnr.Q%7D&_ti=1199429032&oapc=5&oas=NAjLnSI1V0uUPccC0Dyu6w..
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ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη πξνζέθεξε ηε ρακειόηεξε ηηκή, κε κέζε πνζνζηηαία  

έθπησζε  16,24%.   

2.- Σν παξόλ θνηλνπνηείηαη ζε όινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πξνο ελεκέξσζε .  

3.- Καηά ηεο παξνύζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη όπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 4.3 ηεο  δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ : Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο 

ελώπηνλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ/ Πξνζωξηλή. 

  

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 35/2022 
  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                     ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- δξάιεο Κηραήι 

                                                                               2.- ηάρνο Αλδξέαο 

                                                                               3.- Κπεθηάξεο Γεκήηξηνο 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Ρόδνο Ληθόιανο 

            5.- Βνπδνύξεο Ληθόιανο 

 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Εεπγνιαηηό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

    

ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6Μ8ΥΩ9Π-Β3Γ


		2022-02-21T10:28:46+0200
	Athens




