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    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
               ΘΑΣΟΥ 

 

 
Α.Φ.Μ.  800125738 -  Δ.Ο.Υ. Καβάλας                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Λιμένας Θάσου 6404 Θάσος 
Τηλ.: 25930 24025-26 – Φαξ: 2593058344 
E-mail: grammateia@deyathassou.gr 

 
 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της με αριθμό 8/15-06-2022 τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 
 

Αρ. Απόφασης 97/2022 

 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης 

τεχνικής προσφοράς – δικαιολογητικών και 

πρακτικού αποσφράγισης οικονομικής 

προσφοράς του ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού “Εκτέλεση χωματουργικών 

εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου για τις 

ανάγκες των δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.”».                                                                         

                       
Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 15 του μηνός Ιουνίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα       

13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από την υπ’  αριθμ. 

1980/06-06-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλους 

τους συμβούλους, στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του                      

Ν. 1069/80.  

Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 

(ΦΕΚ 169/19-09-2021, τ. Α΄), όπως ισχύουν,  τις υπ’  αριθμ. 426/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και 643/24-

09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και το ΦΕΚ 2676/31-05-2022 

τ. Β΄). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, τουλάχιστον ½ των μελών (Π.Ν.Π. 75/Α΄/30-03-2020), γιατί σε 

σύνολο έντεκα (11)  μελών στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν τα εννέα (9) μέλη, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η 

έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος –  Καραβούζης Στυλιανός – Κουτσουμανής Γεώργιος – Μαλλιαρός Σωτήριος 

-  Γεωργίου Ιωάννης – Σουρίνης Ιωάννης – Βουλτσίδης Παναγιώτης – Καζάρας Στέργιος 

Απόντες: Λαμπρινίδης Λάμπρος – Γκάγκος Αλέξανδρος 

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωμα ψήφου η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κ. Μαύρου 

Αργυρή. 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε  το τρίτο  (-3
ο
 -)  τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην έγκριση πρακτικών 

αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση 

χωματουργικών εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες των δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  
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Τα μέλη αφού έλαβαν υπόψη:  

 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80, όπως ισχύει σήμερα 

β) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν σήμερα 

γ) Την υπ’  αριθμ. 00163/13-05-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΕ1ΠΟΕΥΣ-3Ο1) με την οποία 

διατέθηκε πίστωση ύψους 90.750,00 € σε βάρος του Κ.Α. 62-07-0001-201 του Προϋπολογισμού εξόδων της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. οικονομικού έτους 2022 

δ) Την υπ’  αριθμ. 77/2022 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης που αφορά: «Έγκριση τευχών δημοπράτησης για 

την παροχή χωματουργικών εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες των δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

έτους 2022». 

ε) Την υπ’ αριθμ. 219/2021 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. περί «Συγκρότησης επιτροπής 

Παραλαβής/Παρακολούθησης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών 

έτους 2022».  

στ) Το με αριθμ. πρωτ. 2046/14-06-2022 πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής 

προσφοράς της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού 

ζ) Το με αριθμ. πρωτ. 2056/15-06-2022 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς της Επιτροπής διενέργειας 

και αξιολόγησης του διαγωνισμού 

 
και ύστερα από διαλογική συζήτηση προχώρησαν σε ψηφοφορία 

 

Υπέρ ψήφισαν και τα εννέα παρόντα μέλη 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 του               

Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 

1. Την έγκριση των υπ’  αριθμ. 2046/14-06-2022 και 2056/15-06-2022 συνημμένων πρακτικών ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού για την 

παροχή χωματουργικών εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες των δικτύων της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2022, προϋπολογισμού 90.750,00 € πλέον Φ.Π.Α.  

 

2. Την ανάδειξη των παρακάτω οικονομικών φορέων  
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Αριθμός συστήματος Ποσό προσφοράς 

1 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 284852 6.000,00€ 

2 ΜΕΝΑΧΕΙΛΗ ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 284105 8.450,00€ 

3 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. 284778 14.450,00€ 

 

ως προσωρινούς αναδόχους,  γιατί οι προσφορές τους είναι πλήρεις, σύμφωνες με τις καθόσον οι τεχνικές 

προσφορές τους είναι πλήρεις σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και  εντός  

του ενδεικτικού προϋπολογισμού.  

 

3. Τη ματαίωση της παρούσας διαδικασίας της παροχής χωματουργικών εργασιών με τη χρήση 

μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες των δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έτους 2022 για τα άγονα τμήματα που δεν 

υποβλήθηκε καμία προσφορά. 

 

 



                                                                                                                                                                

 3 

4. Την  ανάθεση των άγονων τμημάτων μέσω διενέργειας νέας  αυτοτελούς  διαγωνιστικής διαδικασίας  μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ και με τους όρους συμμετοχής που αναφέρονται στην με αριθμό πρωτ. 1783/01-06-2022 

Διακήρυξη του διαγωνισμού που προηγήθηκε (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Κατευθυντήρια Οδηγία 25/4577/28.08.2020). 

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 97/2022    

 

 

 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                    Σαλταρής Αργύριος 

          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                Καραβούζης Στυλιανός 

                                                                                                    Κουτσουμανής Γεώργιος 

                                                                                                    Μαλλιαρός Σωτήριος 

                                                                                                    Γεωργίου Ιωάννης 

                                                                                                    Σουρίνης Ιωάννης 

                                                                                                    Βουλτσίδης Παναγιώτης 

                                                                                                    Καζάρας Στέργιος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

        Ακριβές  Απόσπασμα                                                        

          Θάσος   16-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       

       

         Μανίτσας Κωνσταντίνος               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://4412.gr/blog/law_explanation/%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%b3-2/
https://4412.gr/blog/law_explanation/%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%b3-2/
https://4412.gr/blog/law_explanation/%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%b3-2/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Θάσος, 14/06/2022  

Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ                                                                                  Αριθ. Πρωτ.  2046  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Στη Θάσο, στα γραφεία της Διοίκησης της ΔΕΥΑΘ,  σήμερα την 14/06/2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13.00 μ.μ.  

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η 

οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 218/2021 Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΘ προκειμένου να προβεί στην 

ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  «Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου για τις 

ανάγκες των δικτύων της ΔΕΥΑΘ με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ»  (Αριθμ. Διακήρυξης 1783/01-06-2022), η 

οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 162190  αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 22PROC010668675.  

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Μπουδούρη Αικατερίνη, ΔΕ Διοικητικός, Πρόεδρος της Επιτροπής 

2) Χατζηγεωργίου Παναγιώτα, ΔΕ Διοικητικός, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής 

3) Καζάρας Στέργιο, ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός, Αναπληρωματικό  Μέλος της Επιτροπής 

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 14/06/2022 και ώρα       

10.00 π.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική 

προσφορά» η 14/06/2022 και ώρα 13.00 μ.μ. 

 

1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική 

προσφορά», η Επιτροπή συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό 

κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 162190 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν 

χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο 

διαγωνισμό προσφορές. 

2. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των 

φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του 

συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να 

αποσφραγισθούν οι προσφορές.  

3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία αποσφραγίσθηκαν αποσφραγίσθηκε οι φάκελοι «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής – Τεχνική προσφορά». 

4. Μετά την αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου, η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασε την προσκόμιση της εγγύησης 

συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 και διαπίστωσε ότι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς  
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υπέβαλαν έντυπη  εγγύηση συμμετοχής  προσκομίζοντας το πρωτότυπό της, μέχρι την ημερομηνία και ώρα 

αποσφράγισης του διαγωνισμού, κατά το άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης. 

5. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού επικοινώνησε με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 

εγγυητικές επιστολές, που κατέθεσαν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους. 

6.  Συγκεκριμένα στο διαγωνισμό συμμετείχαν οι κάτωθι οικονομικοί φορείς  στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ: 

 

    Στοιχεία Οικονομικού φορέα  

1 ΜΕΝΑΧΕΙΛΗ ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 

2 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

3 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. 

 
7. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων  «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά», η 

Επιτροπή διαπίστωσε ότι αυτές  έλαβαν  από το σύστημα, τους εξής αναφερόμενους  μοναδικούς αριθμούς  

συστήματος: 

 
Α/Α Ονοματεπώνυμο  Αριθμός συστήματος 

1 ΜΕΝΑΧΕΙΛΗ ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 284105 

2 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 284852 

3 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. 284778 

 
8. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης, έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών 

προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς 

φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος 

διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη 

μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και 

φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση 

για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 

θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  

 

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε 

έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη 

συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

 

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς  κατέθεσαν στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΘ, 

λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φάκελους, οι οποίοι παραδόθηκαν ενσφράγιστοι στην 

Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας:  

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Αριθμός πρωτοκόλλου 

1 ΜΕΝΑΧΕΙΛΗ ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 2041/14-06-2022 

2 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2042/14-06-2022 

3 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. 2043/14-06-2022 

 

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=104771&tradingPartnerId=124537&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=835604060&oapc=5&oas=sdCCYQxEm11qKVH6r0mS-g..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=104771&tradingPartnerId=124537&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=835604060&oapc=5&oas=sdCCYQxEm11qKVH6r0mS-g..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=104771&tradingPartnerId=124537&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=835604060&oapc=5&oas=sdCCYQxEm11qKVH6r0mS-g..
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Συνεπώς, οι αντίστοιχοι ενσφράγιστοι φάκελοι   υποβλήθηκαν εμπροθέσμως και νομοτύπως από τους 

συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.  

 

9. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχε υποβλήθηκαν από τους οικονομικούς φορείς. Οι διαγωνιζόμενοι και τα 

δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής: 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Δικαιολογητικά  

 

1 ΜΕΝΑΧΕΙΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 1. ΕΕΕΣ 

2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

3. ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

4. ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 

6. ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

2022 

2 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 7. ΕΕΕΣ 

8. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

9. ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

10. ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

11. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 

1. ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

2022 

3 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. 12. ΕΕΕΣ 

13. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

14. ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

15. ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

16. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 

1. ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

2022 

 

 
10. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους, που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, 

μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ανά φύλλο. 

 

Τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι διαγωνιζόμενοι με ενσφράγιστο φάκελο, είναι τα εξής: 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Δικαιολογητικά  

 

1 ΜΕΝΑΧΕΙΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

3 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

 

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=104771&tradingPartnerId=124537&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=835604060&oapc=5&oas=sdCCYQxEm11qKVH6r0mS-g..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=104771&tradingPartnerId=124537&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=835604060&oapc=5&oas=sdCCYQxEm11qKVH6r0mS-g..
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1. την υπ’ αριθ. 1783/01-06-2022 Διακήρυξη της ΔΕΥΑ Θάσου  

2. τον υποβληθέν φάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά», εντός της οικονομικής προσφοράς.  

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

 

προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο: 

 

1. Την αποδοχή των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν από τους τρεις συμμετέχοντες οικονομικούς 

φορείς και την αποσφράγισή τους σε επόμενο στάδιο, καθώς κρίθηκε ότι οι φάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – 

Τεχνική προσφορά» είναι πλήρεις, σύμφωνοι  με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως 

προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν πρακτικό: 

 
Α/Α Ονοματεπώνυμο  Αριθμός συστήματος 

1 ΜΕΝΑΧΕΙΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 284105 

2 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 284252 

3 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. 284778 

 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται. 

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Θάσος, 15/06/2022  

Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ                                                                                  Αριθ. Πρωτ.  2056 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Στη Θάσο, στα γραφεία της Διοίκησης της ΔΕΥΑΘ,  σήμερα την 15/06/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.  

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η 

οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 218/2021 Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΘ προκειμένου να προβεί στην 

ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  υπηρεσία «Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων 

έργου για τις ανάγκες των δικτύων της ΔΕΥΑΘ με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ»  (Αριθμ. Διακήρυξης 

1783/01-06-2022), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 162190  αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και 

αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 22PROC010668675. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Μπουδούρη Αικατερίνη, ΔΕ Διοικητικός, Πρόεδρος της Επιτροπής 

2) Χατζηγεωργίου Παναγιώτα, ΔΕ Διοικητικός, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής 

3) Καζάρας Στέργιο, ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός, Αναπληρωματικό  Μέλος της Επιτροπής 

 

1. Με  το 2046/14-06-2022 Πρακτικό η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φάκελου 

«Δικαιολογητικά διαγωνισμού – Τεχνική προσφορά» των διαγωνιζομένων, στον έλεγχο κατάθεσης των 

απαιτούμενων εγγυήσεων συμμετοχής, στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και στην αξιολόγηση των 

τεχνικών προσφορών τους. Στη συνέχεια καταχώρισε όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 

από αυτούς δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου. 

2. Η Επιτροπή σήμερα θα προχωρήσει στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

προσφερόντων, που δεν απορρίφθηκαν κατά το προηγούμενο στάδιο.  

3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν με αποτέλεσμα να είναι 

δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα, κατά σειρά μειοδοσίας, όπως ελήφθη από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ): 
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η Επιτροπή διαπίστωσε ότι αυτές  έλαβαν  από το σύστημα, τους εξής αναφερόμενους  μοναδικούς αριθμούς  

συστήματος: 

 
Α/Α Ονοματεπώνυμο  Αριθμός συστήματος 

1 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 284852 

2 ΜΕΝΑΧΕΙΛΗ ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 284105 

3 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. 284778 

 
Οι προσφοράς ανά οικονομικό φορέα αφορούν τα κάτωθι μηχανήματα έργου και αναλύονται ως εξής: 

 

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

 
 
 
 
 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΩΡΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΆΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

Π/Υ 

1 

Mini Εκσκαφέας με δυνατότητα 

εγκατάστασης υδραυλικής σφύρας μέχρι 

500 Kgr ερπυστριοφόρος 1 200 30 6.000,00€ 

            

  ΣΥΝΟΛΟ   200   6.000,00€ 

  Φ.Π.Α. 24%       1.440,00€ 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       7.440,00€ 
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ΜΕΝΑΧΕΙΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
 

 
 
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.  
 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 1.3 της Διακήρυξης «Προσφορές υποβάλλονται για κάθε τμήμα ξεχωριστά και για ένα ή 

περισσότερο αριθμό οχημάτων που αναφέρεται στο κάθε τμήμα.   

 

Κρίνονται άγονα τα παρακάτω τμήματα του διαγωνισμού για τα οποία δεν κατατέθηκαν οικονομικές προσφορές.  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΩΡΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΆΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

Π/Υ 

1 

Mini Εκσκαφέας με δυνατότητα 

εγκατάστασης υδραυλικής σφύρας μέχρι 

500 Kgr ερπυστριοφόρος 1 200 30 6.000,00€ 

            

2 

Φορτηγό ανατρεπόμενο έως 10 μ3 ή και 

με γερανό ανύψωσης  2 35 35 2.450,00€ 

            

  ΣΥΝΟΛΟ   270   8.450,00€ 

  Φ.Π.Α. 24%       2.028,00€ 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       10.478,00€ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΩΡΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΆΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

Π/Υ 

1 

Mini Εκσκαφέας με δυνατότητα 

εγκατάστασης υδραυλικής σφύρας μέχρι 500 

Kgr ερπυστριοφόρος 2 400 30 12.000,00€ 

            

2 

Φορτηγό ανατρεπόμενο έως 10 μ3 ή και με 

γερανό ανύψωσης  2 35 35 2.450,00€ 

            

  ΣΥΝΟΛΟ   470   14.450,00€ 

  Φ.Π.Α. 24%       3.468,00€ 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       17.918,00€ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΩΡΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗ

ΣΗΣ 

ΩΡΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΑΝΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΆΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

Π/Υ 

1 

Mini Εκσκαφέας με δυνατότητα 

εγκατάστασης υδραυλικής σφύρας 

μέχρι 500 Kgr ερπυστριοφόρος 8 1600 200 30 48.000,00€ 

              



                                                                                                                                                                

 11 

 

 
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την 1783/01-06-2022 Διακήρυξη της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου 

2. τις υποβληθείσες  οικονομικές προσφορές 

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

4. το υπ΄αριθ. 2046/14-06-2022 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών  

 

προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο: 

 

Την ανάδειξη των παρακάτω οικονομικών φορέων  

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Αριθμός συστήματος Ποσό προσφοράς 

1 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 284852 6.000,00€ 

2 ΜΕΝΑΧΕΙΛΗ ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 284105 8.450,00€ 

3 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. 284778 14.450,00€ 

 
ως προσωρινούς αναδόχους της υπηρεσίας «Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου 

για τις ανάγκες των δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ», καθόσον οι τεχνικές προσφορές 

είναι πλήρεις και σύμφωνες με όσα ορίζονται στη  διακήρυξη και οι οικονομικές προσφορές είναι εντός  του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού.  

Λόγω της εκτιμώμενης αξίας των άγονων τμημάτων, η επιτροπή προτείνει την  ανάθεση των άγονων τμημάτων 

μέσω διενέργειας νέας  αυτοτελούς  διαγωνιστικής διαδικασίας   (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Κατευθυντήρια Οδηγία 

25/4577/28.08.2020). 

 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται. 

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
 

2 

Φορτηγό ανατρεπόμενο έως 10 μ3 

ή και με γερανό ανύψωσης  8 280 35 35 9.800,00€ 

              

3 Φορτωτής ερπυστριοφόρος 3 90 30 45 4.050,00€ 

              

              

  ΣΥΝΟΛΟ   1970     61.850,00€ 

  Φ.Π.Α. 24%         14.844,00€ 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         76.694,00€ 

https://4412.gr/blog/law_explanation/%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%b3-2/
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