
 
                                                            Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ: 185442 

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ IΙ 

 

Στην Άμφισσα την 22η Μαρτίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ (ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης 

του ηλεκτρονικού φακέλου του διαγωνισμού του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΦΑΣΗ Α» : 4 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 

10.00 π.μ , σύμφωνα με την από 09/12/2021 διακήρυξη του έργου ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC009707682 2021-

12-09), οι παρακάτω υπογράφοντες : 

1.    Ιωάννης Κουμπογιάννος του Αθανασίου, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, τακτικό μέλος, με την 

ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής., 

2.    Αθανάσιος Δημητρίου του Δήμου, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, τακτικό μέλος,  

       3.   Διονύσιος-Στάθης Καραντζής του Πανογιάννη, Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ, τακτικό μέλος,  

που αποτελούμε την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού (ΕΔΔ) για την ανάδειξη αναδόχου του υπόψη 

έργου η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την αρ. 446/26.11.2021 (ΑΔΑ: Ρ75ΝΩ9Θ-ΠΦΥ) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δελφών, συνήλθαμε στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Δελφών που βρίσκονται στην οδό Σταλλού 6. 

 

Ο ανοικτός διαγωνισμός της διακήρυξης του έργου διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε 

λάβει αύξοντα αριθμό (Α/Α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 185442. Η καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 28.12.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 

π.μ. σύμφωνα με την από 09.12.2021 διακήρυξη του έργου. 

 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΔ, κάνοντας αναφορά στην έως τώρα εξέλιξη του διαγωνισμού ενημέρωσε τα 

υπόλοιπα μέλη για τα παρακάτω: 

 

• υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά τρείς  (3) φάκελοι προσφοράς 

• η ΕΔΔ  την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

(υπό)-φακέλων “Δικαιολογητικά Συμμετοχής” και “Οικονομική Προσφορά” των διαγωνιζομένων 

χωρίς να δώσει στους προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής ή 

στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές και ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον σχετικό κατάλογο προσφερόντων, όπως αυτός παράγεται από 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΕΡΓΟ: « ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ        

ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΦΑΣΗ Α » 

   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΦΑΣΗ Α» 

CPV:  51700000-9   ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC009707682 2021-12-09 



το υποσύστημα, με δικαίωμα πρόσβασης μόνον στους προσφέροντες  

• έλεγξε εάν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής 

σύμφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του άρθρου 3 της διακήρυξης και διαπίστωσε ότι δεν έχει 

κατατεθεί στο πρωτόκολλο, ως όφειλε, η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής του Τ.Π.Δ. (έγχαρτη 

εγγύησης συμμετοχής) του οικονομικού φορέα «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ» αντίγραφο της 

οποίας έχει υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά του  

• κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την παρ. 4.1 περ. γ υποπερ. ii  του άρθρου 4 της 

διακήρυξης η ΕΔΔ συνέταξε πρακτικό με το οποίο εισηγήθηκε την απόρριψη της προσφοράς του 

οικονομικού φορέα «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ» 

• η  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δελφών με την υπ αρ 17/19-01-2022 απόφασή της  (ΑΔΑ: 

ΩΝΗ4Ω9Θ-ΠΞΟ) απέρριψε την προσφορά του ανωτέρω οικονομικού φορέα 

 

Εν συνεχεία, και δεδομένου ότι  δεν υπεβλήθη καμία προδικαστική προσφυγή κατά της ανωτέρω 

απόφασης, η ΕΔΔ κοινοποίησε τον “Πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας”, όπως παράχθηκε 

από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες μέσω της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ, για να 

λάβουν γνώση και τον ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο “Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού” με 

δικαίωμα πρόσβασης μόνο στους προσφέροντες. Ο πίνακας αυτός έχει ως εξής: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1  237675 ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡ  42,73 % 

2  237783 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΞΗΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  25,05 % 

                                       

                                         Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  

                                          1BA226729EBB311D2CAE3BB802381AC3 

 

 

Προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ 

τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα απ’ όπου 

προέκυψε ότι και οι δύο εναπομείνασες προσφορές είναι ομαλές. 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. 

Συνέταξε, μετά τον απαραίτητο έλεγχο υπογραφών κλπ, τον πίνακα των παραδεκτών οικονομικών 

προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας ο οποίος έχει ως εξής: 

                           ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 
 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό Σύνολο Δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ) 

1  237675 ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡ  42,73 %              40.532,22 

2  237783 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΞΗΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  25,05 %              53.043,69 

 
 

Έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης (εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής, ΕΕΕΣ κ.λ.π.) των παραδεκτών προσφορών κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας 

από τον πρώτο μειοδότη τα οποία βρέθηκαν σύμφωνα με τη διακήρυξη και τους όρους του 

διαγωνισμού. Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε τον παραπάνω έλεγχο και των δύο  

διαγωνιζομένων και προέβη σε έλεγχο γνησιότητας και ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής 

τους, οι οποίες βρέθηκαν σύμφωνες με την σχετική εγκύκλιο αριθμ. 17/Δ17γ/09/154/ΦΝ437/21 -09- 

2010 του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Δ.Δ.Π./Δ17. 



Τέλος, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο περί ασυνήθιστα χαμηλών οικονομικών 

προσφορών.  Από τον ως άνω πίνακα των παραδεκτών προσφορών προκύπτει ότι ο μέσος όρος του 

συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό 

ανέρχεται σε 33,89% και δεδομένου ότι και οι δύο παραπάνω παραδεκτές προσφορές δεν εμφανίζουν 

απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από το όριο αυτό τεκμαίρεται ότι δεν είναι 

ασυνήθιστα χαμηλές.  

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει το παρόν πρακτικό με το οποίο  

                                                              εισηγείται ομόφωνα  

την ανάθεση της σύμβασης (προσωρινός ανάδοχος) στον προσφέροντα οικονομικό φορέα  

«ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με  μέση έκπτωση 42,73 % 

 και  εξουσιοδοτεί  τον πρόεδρο να διαβιβάσει το παρόν πρακτικό μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 

στην αναθέτουσα αρχή για λήψη σχετικής απόφασης. 

 

 

 

 

  Άμφισσα 22-03-2022  

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 
          Ο Πρόεδρος                            Τα Μέλη 
  
 
 
                                                                                                      
Ιωάννης Κουμπογιάννος     Αθανάσιος Δημητρίου          Διονύσιος-Στάθης Καραντζής                 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ                  Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ         Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ 


