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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

Περίληψη 

«Έγκριση του 1ου Πρακτικού Δημοπρασίας (έλεγχος δικαιολογητικών) για την 

εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 

58.954,84€ (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. 

2506/2022 Διακήρυξη» 

 

Στο  Καλαμπάκι και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 6η του μηνός 

Ιουνίου  2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα από 12.00΄ 

πραγματοποιήθηκε Μεικτή Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δοξάτου, 

υπό την Προεδρία του κ. Ζεκερίδη Θεμιστοκλή   μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 5487/02-

06-2022 πρόσκληση  που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 

75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021, με το 

οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020, σε 

συνδυασμό με την αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των 

δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας» (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5).  

Έλαβαν γνώση δια τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για 

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όσο και για τις σχετικές εισηγήσεις αυτών, όλα τα 

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.  

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ    ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 15/06-06-2022 Μεικτής 

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 87/2022 
 

ΑΔΑ: ΩΣΨΔΩ95-589
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Αν και κλήθηκαν  νόμιμα.   

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: Παπαζώτου Κυριακή στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

 

Ο Πρόεδρος πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης, ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για την λήψη των αποφάσεων της 14ης  

συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς την 30/05/2022.  

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για 

την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικό με 

την περίληψη, θέτει υπόψη των μελών το υπ’ αριθμ.πρωτ. 1ο Πρακτικό Δημοπρασίας 

(έλεγχος δικαιολογητικών) για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ», 

εκτιμώμενης αξίας 58.954,84€ (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ 

αριθμ. 2506/2022 Διακήρυξη, το οποίο έχει ως εξής:  

«….1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
Διενέργειας Δημόσιας Ανοιχτής Διαδικασίας για την επιλογή 

Αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης : 
«ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ 

ΔΟΞΑΤΟΥ»   
           
  

Έλεγχος δικαιολογητικών  

            

 

Στο Καλαμπάκι, την 15η Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Δοξάτου η επιτροπή 
διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ. 9 γ και δ του Ν.4412/2016, η οποία 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 39/2022 (ΑΔΑ 9ΗΧΙΩ95-Η2Σ) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου, προκειμένου να προβεί στην 
διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης: 

«ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ»   
εκτιμώμενης αξίας 58.954,84 (πλέον ΦΠΑ)  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ 
αριθ. 2506/2022 Διακήρυξη. 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες οι : 

1) Ντάπα Ελένη Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, πρόεδρος 
2) Φίλανδρος Τσεγγελίδης Μηχανικός ΤΕ μέλος 

3) Τσαλδάρη Μαρία Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ μέλος (εκπρόσωπος ΤΕΕ) 
 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής «σύστημα») με  α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
συστήματος τον αριθμό [187677].  

ΑΔΑ: ΩΣΨΔΩ95-589
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Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  είχε 
οριστεί, σύμφωνα με τη Διακήρυξη, η 11η Απριλίου 2022 ημέρα Δευτέρα,  και ώρα 
18:00. 

Κατά τη συνεδρίαση της η Επιτροπή αφού συνδέθηκε στο σύστημα με τα 
διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό κωδικό πρόσβασης) επέλεξε τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό [187677] και διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί 
εμπρόθεσμα τρεις (3) προσφορές, οι οποίες παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα, ο 
οποίος και κοινοποιήθηκε μέσω του συστήματος στους προσφέροντες. 

 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντα Χρόνος Υποβολής 
Προσφοράς 

1 ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – 
ΜΗΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ – 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

10/04/2022 13:28:29 

2 Σύμπραξη Γραφείων Μελετών: 
«ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – 
ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ – 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ» 

11/04/2022 15:26:11 

3 ΜΑΛΙΩΚΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. – 
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΜΟΣΧΟΒΕΛΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥΝ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ – ΚΟΤΣΥΦΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΙΜΩΝΑ – ΜΕΓΡΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ 

11/04/2022 17:08:31 

 
Στη συνέχεια η Ε.Δ. προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του (υπο)φακέλου «Τεχνική Προσφορά» των 
συμμετεχόντων. 
 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη σε έλεγχο των δικαιολογητικών 
συμμετοχής ήτοι του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και των 
εγγυητικών επιστολών συμμετοχής 
 
Αναλυτικά η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη σε έλεγχο: 
 

 σε έλεγχο του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του κάθε 
προσφέροντος 

 σε έλεγχο της εμπρόθεσμης προσκόμισης των απαιτούμενων πρωτότυπων 
εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του 
άρθρου 3 

 σε έλεγχο της ορθότητας και εγκυρότητας των ηλεκτρονικών εγγυητικών 
επιστολών συμμετοχής και όσον αφορά την εγκυρότητα των έντυπων 
εγγυητικών επιστολών έγινε αποστολή εγγράφου προς τους εκδότες που 
αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές για την επιβεβαίωση 
της εγκυρότητας τους. 
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Η διαδικασία συνεχίστηκε σε δεύτερη συνεδρίαση την Τετάρτη 27-04-2022, μετά 
και την ολοκλήρωση της παραλαβής των βεβαιώσεων εγκυρότητας των έντυπων 
εγγυητικών επιστολών . 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής  διαπίστωσε ότι : 

- Η υποβληθείσα προσφορά των «ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ – ΜΗΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ – 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ» είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της 
Διακήρυξης και αποδεκτή 

- Η υποβληθείσα προσφορά της Σύμπραξης Γραφείων Μελετών: 
«ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ» είναι 

πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης και αποδεκτή 

- Η υποβληθείσα προσφορά των  «ΜΑΛΙΩΚΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
Ε.Π.Ε. – ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΜΟΣΧΟΒΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΤΟΥΝ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ – ΚΟΤΣΥΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΙΜΩΝΑ – ΜΕΓΡΕΜΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ» δεν είναι πλήρης ως προς το ποσό των  
εγγυητικών συμμετοχής που έχουν κατατεθεί και συγκεκριμένα έχουν 
κατατεθεί εγγυητικές συνολικού ποσού 1.096,19€ ενώ η απαιτούμενη 
σύμφωνα με το άρθρο 15 της Διακήρυξης είναι 1.178,92€ και η προσφορά 
δεν γίνεται αποδεκτή. 

Η Ε.Δ. λαμβάνοντας υπόψη :  

 τις υποβληθείσες προσφορές ,  

 τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.4412/2016 

 τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.γ της Διακήρυξης  
συνέταξε τον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α Επωνυμία προσφέροντα Αποτέλεσμα ελέγχου 

1 ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – 
ΜΗΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ – 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

2 Σύμπραξη Γραφείων Μελετών: 
«ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – 
ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ – 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ» 

ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

3 ΜΑΛΙΩΚΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. – 
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΜΟΣΧΟΒΕΛΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥΝ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ – ΚΟΤΣΥΦΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΙΜΩΝΑ – ΜΕΓΡΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ 

 
και υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή το παρόν πρακτικό προς έγκριση. 
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
1) Ντάπα Ελένη Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, πρόεδρος 
2) Φίλανδρος Τσεγγελίδης Μηχανικός ΤΕ μέλος 

3) Τσαλδάρη Μαρία Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ μέλος (εκπρόσωπος ΤΕΕ)….» 

ΑΔΑ: ΩΣΨΔΩ95-589
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  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής 

προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες 

τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα πρόχειρα πρακτικά.  

 Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της:   

1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 έτσι όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, 

τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 και με το άρθρο 

102 του Ν. 4876/2021 και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε 

με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020, τις διατάξεις του άρθρου 50  

του Ν. 4873/2021 και ισχύει.  

3. Την  αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με 

θέμα: «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά 

το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» 

(ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5). 

4. Το ανωτέρω πρακτικό.  

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει το 1ο  Πρακτικό Δημοπρασίας (έλεγχος δικαιολογητικών) για την εκπόνηση 

της μελέτης με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

(MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 58.954,84€ (πλέον 

ΦΠΑ), σύμφωνα με το οποίο:   

- Η υποβληθείσα προσφορά των «ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ – ΜΗΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ – 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ» είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της 

Διακήρυξης και αποδεκτή. 

- Η υποβληθείσα προσφορά της Σύμπραξης Γραφείων Μελετών: 

«ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΤΖΗΡΙΝΗΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

του ΙΩΑΝΝΗ» είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης και 

αποδεκτή. 

- Η υποβληθείσα προσφορά των  «ΜΑΛΙΩΚΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. – ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – 

ΜΟΣΧΟΒΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥΝ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ – ΚΟΤΣΥΦΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΙΜΩΝΑ – ΜΕΓΡΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ» 

δεν είναι πλήρης ως προς το ποσό των  εγγυητικών συμμετοχής που έχουν 

κατατεθεί και συγκεκριμένα έχουν κατατεθεί εγγυητικές συνολικού ποσού 

1.096,19€ ενώ η απαιτούμενη σύμφωνα με το άρθρο 15 της Διακήρυξης είναι 

1.178,92€ και η προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή,  

ήτοι, εγκρίνει τον κάτωθι πίνακα:  

Α/Α Επωνυμία προσφέροντα Αποτέλεσμα ελέγχου 

1 ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

– ΜΗΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ 

ΑΝΝΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

2 Σύμπραξη Γραφείων Μελετών: 

«ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ» 

3 ΜΑΛΙΩΚΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. 

– ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – 

ΜΟΣΧΟΒΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥΝ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ – ΚΟΤΣΥΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 

ΚΙΜΩΝΑ – ΜΕΓΡΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ 

ΦΩΤΙΟΥ 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 87/06-06-2022. 

Σε απόδειξη συντάσσεται  και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

    (υπογραφή)                 (υπογραφές) 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 

ΑΔΑ: ΩΣΨΔΩ95-589
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