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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

Περίληψη 

«Λήψη απόφασης για έγκριση 2ου Πρακτικού δημοπρασίας (αποσφράγιση 

οικονομικών προσφορών) για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: 

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» 

 

Στο Καλαμπάκι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 25η του μηνός 

Οκτωβρίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12.00΄ συνήλθε 

σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου μετά από την 

αριθμ. 10914/2-10-2022 γραπτή πρόσκληση που δόθηκε στους Δημοτικούς 

Συμβούλους που είναι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,  σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) μέλη : 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΚΥΡΙΚΗ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

 

Αν και κλήθηκαν νόμιμα 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: 

Δαλακάκης Δημήτριος κατά την διάρκεια εκφώνησης του 1ου θέματος της ημερήσιας 

διάταξης. 

 

Παρουσία της Γραονίδου Αγάπης , 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.  

 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 34/25-10-2022  

Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής  Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 210/2022 
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 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , 

σχετικό με την περίληψη, θέτει υπόψη των μελών 2ο Πρακτικό  

δημοπρασίας (αποσφράγιση οικονομικών προσφορών) για την εκπόνηση 

της μελέτης με τίτλο: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ», το οποίο διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ.πρωτ. 

10281/06-10-2022 έγγραφο της χειρίστριας του διαγωνισμού , το οποίο 

έχει ως εξής:  

«2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Διενέργειας Δημόσιας Ανοιχτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου για την 

εκπόνηση της μελέτης : 

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ»   

            

Ηλεκτρονική αποσφράγιση οικονομικών προσφορών και συνολική βαθμολόγηση 

            

Στο Καλαμπάκι, την 6η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη 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 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων 
που έγιναν αποδεκτοί και τη συνολική βαθμολόγηση του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ»   εκτιμώμενης αξίας 53.633,78 (πλέον ΦΠΑ)  σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. 2504/2022 Διακήρυξη. 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες οι : 

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

3) Τερζίδης Μιχαήλ 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 [187692].  

Κατά τη συνεδρίαση της η Επιτροπή αφού συνδέθηκε στο σύστημα με τα 
διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό κωδικό πρόσβασης) επέλεξε τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό [187692] και ολοκλήρωσαν τη διαδικασία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης. 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της επιτροπής εκτύπωσε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ τον «Κατάλογο 
Συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας» ο οποίος παρατίθεται  παρακάτω. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α Α/Α 
ΚΑΤΑΘ. 

Επωνυμία προσφέροντα Ποσοστό  
ε 

1 249188 Ένωση Οικονομικών Φορέων: 
«ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – VM & Α 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

36,44 

2 247765 ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  14,23 
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού, ως ορίζει το άρθρο 4, παρ. ε της Διακήρυξης της μελέτης, 
πριν προβεί στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.ε και στο άρθρο 21.3,  προχώρησε στον 
έλεγχο απόκλισης της μέσης τεκμαρτής έκπτωσης προσφοράς (ε) των οικονομικών 
φορέων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών 
προσφορών που υποβλήθηκαν, ο οποίος προσδιορίστηκε σε 25,33% και εν συνεχεία 
προχώρησε στην αξιολόγηση και βαθμολόγησή τους. Το αποτέλεσμα των 
παραπάνω ελέγχων  καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 

α/α 
Επωνυμία 

Οικονομικού Φορέα 

UΤΠ 

Βαθμολογία 
Τεχνικής 

Προσφοράς 

 

 
ε 

Μέση 
τεκμαρτή 
έκπτωση 

 
 

Έλεγχος 
ασυνήθιστα 

ΧΠ  
Μ.Ο=25,33  

 
ΒΟΠ 

(120*ε/(20+ε) 
Οικονομικής 
Προσφοράς 

 

UΣΒ 
Συνολική 

Βαθμολογία  
(70%* UΤΠ + 
30%*ΒΟΠ)  

 

1 
ΜΑΡΚΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
90,50 

 
 

14,23 

 
 

-11,1<10 49,89 

 
70 %*90.5 + 
30%*49,89=  

78,32 
 

2 

Ένωση Οικονομικών 
Φορέων: 
«ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ
Υ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ – VM & Α 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

93,50 

 
 
 
 
 

36,44 

 
 
 
 
 

11,1>10 
77,48 

70 %*93,50 + 
30%*77,48= 

88,69 
 

 
 
Από την εξέταση των οικονομικών προσφορών διαπιστώθηκε ότι η οικονομική 
προσφορά, ήτοι η Μέση τεκμαρτή έκπτωση της  Ένωσης Οικονομικών Φορέων: 
«ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – VM & Α ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανέρχεται σε ε=36,44% και επομένως εμφανίζει 
απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών διαπίστωσε ότι όλες οι 
υποβληθείσες προσφορές είναι πλήρεις και σύμφωνες με τους όρους της 
Διακήρυξης και τις κάνει αποδεκτές.  
Η Ε.Δ. λαμβάνοντας υπόψη :  

 τις υποβληθείσες προσφορές ,  

 τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.4412/2016 

 τη με αριθμό 11857/2021 Διακήρυξη   
Εισηγείται 

προς την Οικονομική Επιτροπή την εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 21.3 της 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 2504/16-03-2022 Διακήρυξης στο οποίο ορίζεται ότι «…Όταν οι 
προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές ο αναθέτων φορέας απαιτεί από τους 
οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
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κοινοποίηση της πρόσκλησης του αναθέτοντα φορέα» (μέσω της λειτουργίας 
«Επικοινωνία» του υποσυστήματος) καθώς η προσφορά του πρώτου κατά σειρά 
μειοδοσίας οικονομικού φορέα «Ένωση Οικονομικών Φορέων: 
«ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – VM & Α ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»»  με ποσοστό έκπτωσης 36,44%  τεκμαίρεται ως 
ασυνήθιστα χαμηλή 

Η Ε.Δ. 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) Τερζίδης Μιχαήλ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ μέλος (εκπρόσωπος ΤΕΕ)» 
 

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. 

Ο κύριος Δαλακάκης εκφράζει την διαφωνία του όπως την είχε εκφράσει στην 

προηγούμενη συζήτηση του θέματος (στην συζήτηση για την έγκριση του 1ου 

πρακτικού ).  

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει 

σχετικά. 

 Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της:  

1. 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 τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 1 του Ν. 4915/2022 

και ισχύει. 

2. 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. 

3. Την  αριθμ. 374/39135/30-05-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με 

θέμα: «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» 

(ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75). 

4. Το ανωτέρω πρακτικό αρμοδίως υπογεγραμμένο. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 4412/2016.  

6. Την αριθμ. 11857/2021 διακήρυξη.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   
 

Με ψήφους 4 υπέρ και 1 κατά (κ. Δαλακάκης Δ.).  

Α. Εγκρίνει το από 06.10.2022 2ο πρακτικό δημοπρασίας (αποσφράγιση οικονομικών 

προσφορών) για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 53.633,78 (πλέον 

ΦΠΑ), έτσι όπως αυτό αποτυπώνεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης απόφασης.  

Β. Την εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 21.3 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2504/16-03-

2022 Διακήρυξης στο οποίο ορίζεται ότι «…Όταν οι προσφορές φαίνονται 

ασυνήθιστα χαμηλές ο αναθέτων φορέας απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να 

εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης 

του αναθέτοντα φορέα» (μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος) 

καθώς η προσφορά του πρώτου κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικού φορέα «Ένωση 
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Οικονομικών Φορέων: «ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ – VM & Α ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»»  

με ποσοστό έκπτωσης 36,44%  εμφανίζει απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) 

ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο και τεκμαίρεται ως ασυνήθιστα χαμηλή, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 5α του Ν. 4412/2016 που ορίζουν ότι 

«…..Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών, ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, σε κάθε περίπτωση, 

τεκμαίρονται προσφορές που υποβάλλονται σε διαγωνισμό και εμφανίζουν απόκλιση 

μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των 

εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν…».    

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 210/25-10-2022. 

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 
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