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1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Δημοπρασία της 26-05-2015 
 

Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του τίτλου. 
 

Στη Θήβα σήμερα την 26-05-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. οι υπογεγραμμένοι: 
1. Μαρία Παγώνη, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. πρόεδρος της επιτροπής, 
2. Παναγιώτης Βαρσάμης, Πολιτικός Μηχανικός μέλος, 
3. Παρασκευάς Θεοδοσιάδης, Πολιτικός Μηχανικός μέλος 
αποτελούντες την Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Εργασίες 

Υγρομόνωσης και Στεγάνωσης Κτιρίων Δημοτικής Αγοράς» που ορίστηκε με την με αριθμό 
159/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Θηβαίων, συνήλθαμε σε δημόσια 
συνεδρίαση, για την διεξαγωγή της δημοπρασίας και καλέσαμε τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που 
επιθυμούν να λάβουν μέρος στην δημοπρασία να καταθέσουν τις προσφορές τους. 

Προσήλθαν και επέδωσαν προσφορά ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού έντεκα (11) εργοληπτικές 
επιχειρήσεις που αναγράφονται στον συνημμένο Πίνακα Ι ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 
παρόντος. 

Στην συνέχεια και αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε άλλος ενδιαφερόμενος να επιδώσει προσφορά 
η Πρόεδρος της Επιτροπής απεύθυνε προειδοποίηση και μετά παρέλευση ολίγων λεπτών και αφού είχε 
προηγηθεί και δεύτερη προειδοποίηση κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών. Στη συνέχεια η 
Πρόεδρος της Επιτροπής διαγωνισμού επικοινώνησε με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να 
διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές κατά την παρ. 3.4. Μετά από την διαβεβαίωση 
ότι δεν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές η επιτροπή αφού έκανε έλεγχο της νομιμοποίησης των 
προσώπων που υπέβαλαν τις προσφορές και κατέγραψε τα στοιχεία τους στον πίνακα Ι παρέλαβε τους 
φακέλους προσφορών. Οι προσφορές που επιδόθηκαν στην επιτροπή έχουν καταγραφεί στον Πίνακα Ι 
με αύξοντα αριθμό από το 1 έως και το 11. 

Η Επιτροπή κατέγραψε στον Πίνακα Ι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα μονόγραψε. 
Στην συνέχεια προέβη στην αποσφράγιση και μονογραφή των οικονομικών προσφορών 

ανακοινώνοντας τα επιμέρους στοιχεία για κάθε διαγωνιζόμενο. Όλες οι οικονομικές προσφορές 
καταχωρήθηκαν, στο συνημμένο Πίνακα Ι κατά σειρά κατάθεσης προσφορών, ο οποίος αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος. 

Ακολούθως η Επιτροπή ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, 
έλεγξε α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στο συγκεκριμένο διαγωνισμό 
είχε το σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με την παρ. 3.3 της διακήρυξης, β) την έγκυρη συμμετοχή των 
διαγωνιζομένων, γ) το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21 της 
διακήρυξης) και δ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της διακήρυξης, με βάση τα δικαιολογητικά 
και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της διακήρυξης. 

Επίσης η Επιτροπή έλεγξε το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 4.1.στ. της διακήρυξης. 

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε αυθημερόν τον έλεγχο όλων των προσφορών των διαγωνιζομένων, 
ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
διαπίστωσε: 

α) η προσφορά της ΜΠΕΚΡΗ Ε. – ΜΠΕΚΡΗΣ Π & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. "ΕΠΜ ΤΕΧΝΙΚΗ" ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, 
ΑΜΦΙΩΝΟΣ 40 – ΘΗΒΑ δεν γίνεται δεκτή διότι σύμφωνα με τους όρους της δημοπράτησης, άρθρο 24.2, 
παράγραφος Ε. "τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης εκφράζονται υποχρεωτικά σε ακέραιες 
μονάδες επί τοις εκατό, ενώ τα κατ’ αποκοπή τμήματα μπορούν να έχουν μέχρι δύο 
δεκαδικά ψηφία",  η προσφορά του ανωτέρω δεν γίνεται δεκτή διότι τα επιμέρους ποσοστά της δεν 
είναι εκφρασμένη σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό. 

Όλες οι άλλες προσφορές κρίνονται παραδεκτές. 
Η επιτροπή στη συνέχεια κατάρτισε πίνακα των διαγωνιζομένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν 

παραδεκτές. 
 



Σελίδα 2 από 2 
 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
1. ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ Α.Ε., ΑΒΑΝΤΩΝ 50 – ΧΑΛΚΙΔΑ, 42,09% 
2. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Ι. ΧΡΗΣΤΟΥ Ε.Δ.Ε., ΔΙΡΚΗΣ 38 – ΘΗΒΑ, 23,08% 
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΤΖΑΝΗΣ Ε.Δ.Ε., ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ & ΒΡΑΚΑ – ΑΛΙΒΕΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ, 51,00% 
4. Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΔΗΜΑΣ – Ι. ΠΗΛΙΟΥΡΗΣ Ο.Ε., ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 90 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 51,00% 
5. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Ε.Δ.Ε., Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 144 – ΑΙΟΛΙΔΑ ΠΙΚΕΡΜΙ, 27,09% 
6. ΓΡΗΓΟΡΗΣ Κ. ΓΚΙΖΕΛΗΣ Ε.Δ.Ε., ΑΖΑΛΕΑΣ 9 – ΑΧΑΡΝΕΣ, 43,00% 
7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΦΕΣ Ε.Δ.Ε., ΖΕΓΓΙΝΗ 1 – ΘΗΒΑ, 43,00% 
8. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΔΟΥΡΟΣ Ε.Δ.Ε., ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ 13 – ΘΗΒΑ, 36,09% 
9. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Κ. ΜΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Δ.Ε., ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 54 – ΒΟΥΛΑ, 31,00% 

10. Ε. ΚΑΙ Α. ΤΣΙΑΜΤΣΙΑΚΙΡΗ Ο.Ε., Π. Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 23 – ΙΛΙΟΝ. 49,02% 

Σύμφωνα με τον ανωτέρω Πίνακα παραδεκτών προσφορών, προκύπτει τελικά ότι προσωρινός 
μειοδότης είναι οι: 

α) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΤΖΑΝΗΣ Ε.Δ.Ε., ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ & ΒΡΑΚΑ – ΑΛΙΒΕΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ και 
β) Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΔΗΜΑΣ – Ι. ΠΗΛΙΟΥΡΗΣ Ο.Ε., ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 90 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 
με ποσοστό έκπτωσης ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (51,00%) επί του προϋπολογισμού του έργου 

και οι δύο. 
Σύμφωνα με τους όρους της δημοπράτησης άρθρο 4, παράγραφος 4.2.α. "…υφίστανται έγκυρες 

οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα  διενεργείται  δημόσια κλήρωση  από 
την Προϊσταμένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, που 
υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι  οποίες δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία),  
με τρόπο που να διασφαλίζει  τη διαφάνεια της διαδικασίας."  

Η επιτροπή εξουσιοδοτεί την Πρόεδρό της, να αναρτήσει και να αποστείλει ανακοίνωση στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Δήμου Θήβας, με την οποία να γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους ότι μπορούν 
να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν ένσταση κατ’ αυτού μέσα σε πέντε (5) ημέρες από 
την ανωτέρω ανακοίνωση. 
 

ΘΗΒΑ 02-05-2015 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΩΝΗ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ 
 
 

2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ 
 


