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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ           
 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς τη συμπλήρωση του αποφασιστικού.  

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 637 / 2021  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ.49 / 2021  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

 

ΘΕΜΑ : «Έγκριση 2ου  Πρακτικού Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας μέσω 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για το έργο: 

“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ", προϋπολογισμού 

δαπάνης  7.180.500,00€  με Φ.Π.Α. » 

 

  

 

          Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα, την 12η  Οκτωβρίου   του έτους 2021 

ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ   και ώρα 13:15 και στο Δημοτικό Κατάστημα, η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, 

ύστερα από την 31.662/ 08/10/2021   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, 

η οποία έγινε σύμφωνα με: 

 την παρ. 6 ,  του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από 

το άρθρο 77 του N. 4555/18, 

1. τις από 11.03.2020  και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, 

 τις αριθ. 18318/13.3.2020, 40/20930/31.03.2020, 163/33282/29.05.2020  

60249/22.09.2020 και με τις μέχρι τώρα σχετικές ΔΙΔΑΔ εγκυκλίους του 

ΥΠΕΣ, καθώς και την τελευταία εκδοθείσα ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ. 60400/01-10-

2021 (ΦΕΚ 4577/03-10-2021, τ. Β΄), 

 

    Ήταν  δε παρόντες : 

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Ιωάννης Ζαμπούκης, ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής 

και από τα μέλη της , οι  κ.κ :  

 

  1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ  2) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ  3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ  4) 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ 5) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ  6) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ   

7) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ 

   

Ενώ  δεν  προσήλθαν οι κ.κ : 

 

 1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  

   

 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  

αριθμού  συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι -8-),  σύμφωνα με τις διατάξεις του  

άρθρου 75  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) ,όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 

του Ν.4555/18(ΦΕΚ 133/19.7.2018 τεύχος Α'), εισέρχεται  στην συζήτηση των 

θεμάτων. 
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 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης  κ. 

Ιωάννης Ζαμπούκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. 

Ιωάννης Ζαμπούκης, εισηγούμενος το 31ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

«Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας μέσω του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για το έργο: 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ", προϋπολογισμού 

δαπάνης  7.1», δίνει το λόγο στην υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης και Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, κ. 

Χρυσοχοΐδου Δέσποινα, η οποία λέγει τα εξής: 

 

 «Κύριοι Σύμβουλοι, με την με αρ. 404/2021 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ» ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία 

GEOGENESIS A.E με μέση έκπτωση 37,38 %.  

Η Αναθέτουσα Αρχή απέστειλε την με αρ. πρωτ. 27172/02-09-2021 

πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή των προβλεπόμενων 

από τη διακήρυξη δικαιολογητικών.  

Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε ηλεκτρονικά και σε σφραγισμένο φάκελο 

μέσω πρωτοκόλλου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις προβλεπόμενες από το 

Nόμο προθεσμίες.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου η οποία ορίστηκε με την με αρ. 299/21 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συνήλθε στις 06-10-21 και συνέταξε το 2ο 

πρακτικό του διαγωνισμού του έργου , ως κάτωθι:  

 

 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 

 

Επιτροπή Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου :  

 

 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» 

 

 

εκτιμώμενης αξίας 5.790.725,81  € πλέον Φ.Π.Α. 

 

(Α/Α Διαγωνισμού 180403) 

 

 

2ο   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 

 

Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης / Αξιολόγησης 

  

 

Στην Αλεξανδρούπολη την 6η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021 ημέρα 

Δευτέρα στα γραφεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης  οι: 

 

 

1. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΟΥ, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης, ως πρόεδρος, 
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2. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΖΙΝΤΖΗΣ, ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, υπάλληλος του 

Δήμου Αλεξανδρούπολης, ως τακτικό μέλος, 

3. ΦΩΚΙΑΝΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης, ως τακτικό μέλος, 

 

που σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 299/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αποτελούμε την επιτροπή διενέργειας του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» με Α/Α συστήματος 180403, 

συνήλθαμε για τον έλεγχο των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, που 

σύμφωνα με τη με αριθμ. 404/2021 (ΑΔΑ: ΨΞΙΩΨΟ-Ξ42) Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξ/πολης είναι ο Οικονομικός Φορέας « 

ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ GEOGENESIS A.E (αριθμός ηλεκτρονικής προσφοράς 193827) 

με μέση έκπτωση 37,38 %. 

Η Αναθέτουσα Αρχή , σύμφωνα με το αρθρο 4.2.α της διακήρυξης 

απέστειλε στις 02-09-2021  , στον προσωρινό ανάδοχο μέσω της λειτουργίας 

«Επικοινωνίας» , πρόσκληση με αρ. πρωτ. 27172 για την υποβολή των 

προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικών καθώς και των 

αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης. 

  Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε ηλεκτρονικά στις 06-09-2021 τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά και στη συνέχεια κατέθεσε στο πρωτόκολλο της 

Υπηρεσίας το με αριθμ 28934/16-09-2021 σφραγισμένο φάκελο με τα 

δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή , όπως προβλέπεται στην παρ. 4.2 της 

διακήρυξης. 

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου 

κατατέθηκαν εμπροθέσμως τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή  διαπίστωσε ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος περιείχε τα 

κάτωθι δικαιολογητικά:  

 

Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1. Ποινικά μητρώα των μελών του Δ.Σ του οικονομικού φορέα 

2. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του φορέα 

3. Ασφαλιστικές ενημερότητες των υπό εκτέλεση έργων. 

4. Ασφαλιστική ενημερότητα των στελεχών του πτυχίου. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα για τη μη αθέτηση των 

φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα για καταδίκη ή επιβολή 

προστίμου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

7. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης δικόγραφου αίτησης 

(οικονομικού ενδιαφέροντος, πτωχευτικής διαδικασίας & και διαδικασία 

συνδιαλλαγής/εξυγίανσης)  

8. Πιστοποιητικό Ειρηνοδικείου περί μη κατάθεσης αίτησης για διορισμό 

εκκαθαριστού 

9. Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

10. Στοιχεία μητρώου του φορέα  όπως εξάγονται ηλεκτρονικά από την 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. 

11. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 

της διακήρυξης. 

12. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι για  όλα τα ιδιωτικά έγγραφα 

που υποβάλλονται βεβαιώνεται η ακρίβεια τους. 

13. Βεβαιώσεις του ΤΕΕ ότι τα στελέχη του πτυχίου δεν έχουν καταδικαστεί για 

επαγγελματικό παράπτωμα ούτε για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική τους 

διαγωγή. 

14.Βεβαιώσεις του ΤΕΕ ότι έχουν εξοφληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές των 

στελεχών του πτυχίου.  

15. Βεβαίωση του ΣΑΤΕ ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό 

ή επαγγελματικό παράπτωμα. 

16. Μετοχολόγιο του φορέα  
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17. Αντίγραφο του μητρώου μετόχων του φορέα. 

18. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα ότι οι μετοχές της 

εταιρίας είναι ονομαστικές. 

19. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι δεν έχει εκδοθεί 

καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν3310/2005. 

20.Βεβαίωση εγγραφής και κατάταξης στο ΜΕΕΠ. 

21. Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ότι ο φορέας 

έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. 

22. Ενημερότητα πτυχίου 

23. Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εταιρίας. 

24. Πίνακας ανεκτέλεστου στον οποίο δηλώνεται ότι το σύνολο του ανεκτέλεστου 

ποσού είναι 7.087.769,77 €  

25. Σύμβαση νέου έργου (επί πλέον της ενημερότητας πτυχίου)  

26. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων προς του οικείους 

οργανισμούς. 

27. Πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας, διαχείρισης περιβάλλοντος και 

διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας , όπως περιγράφονται στα άρθρα 22.Ε και 23.7 

της διακήρυξης. 

28. Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ του φορέα  για τη συμμετοχή στο 

διαγωνισμό.  

29. Δικαιολογητικά και αποδεικτικά μέσα του άρθρου 23.8 της διακήρυξης 

 

Β) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

1. Ποινικά μητρώα των μελών του Δ.Σ του οικονομικού φορέα 

2. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του φορέα 

3. Ασφαλιστικές ενημερότητες των υπό εκτέλεση έργων. 

4. Ασφαλιστική ενημερότητα των στελεχών του πτυχίου. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα για τη μη αθέτηση των 

φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα για καταδίκη ή επιβολή 

προστίμου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

7. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης δικόγραφου αίτησης 

(οικονομικού ενδιαφέροντος, πτωχευτικής διαδικασίας & και διαδικασία 

συνδιαλλαγής/εξυγίανσης) 

8. Πιστοποιητικό Ειρηνοδικείου περί μη κατάθεσης αίτησης για διορισμό 

εκκαθαριστού 

9. Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

10. Στοιχεία μητρώου του φορέα  όπως εξάγονται ηλεκτρονικά από την 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. 

11. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 

της διακήρυξης. 

12. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι για  όλα τα ιδιωτικά έγγραφα 

που υποβάλλονται βεβαιώνεται η ακρίβεια τους. 

13. Βεβαιώσεις του ΤΕΕ ότι τα στελέχη του πτυχίου δεν έχουν καταδικαστεί για 

επαγγελματικό παράπτωμα ούτε για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική τους 

διαγωγή. 

14.Βεβαιώσεις του ΤΕΕ ότι έχουν εξοφληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές των 

στελεχών του πτυχίου.  

15. Βεβαίωση του ΣΑΤΕ ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό 

ή επαγγελματικό παράπτωμα. 

16. Μετοχολόγιο του φορέα 

17. Αντίγραφο του μητρώου μετόχων του φορέα. 

18. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα ότι οι μετοχές της 

εταιρίας είναι ονομαστικές. 

19. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι δεν έχει εκδοθεί 

καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν3310/2005. 

20.Βεβαίωση εγγραφής και κατάταξης στο ΜΕΕΠ. 
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21. Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ότι ο φορέας 

έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. 

22. Ενημερότητα πτυχίου 

23. Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εταιρίας. 

24. Πίνακας ανεκτέλεστου στον οποίο δηλώνεται ότι το σύνολο του ανεκτέλεστου 

ποσού είναι 7.087.769,77 € 

25. Σύμβαση νέου έργου (επί πλέον της ενημερότητας πτυχίου)  

26. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων προς του οικείους 

οργανισμούς. 

27. Πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας, διαχείρισης περιβάλλοντος και 

διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας , όπως περιγράφονται στα άρθρα 22.Ε και 23.7 

της διακήρυξης. 

28.Πισοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ 

29. Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ. 

 

       Κατόπιν όλων των ανωτέρω ,διαπιστώνεται ότι τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά είναι πλήρη και σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της 

προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, όπως 

απαιτείται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 23.2 της διακήρυξης. 

 

        Η Επιτροπή μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπίστωσε ότι:  

• Τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο  τυποποιημένο έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ  είναι αληθή 

• Προσκομίστηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

• Με τα εν λόγω δικαιολογητικά τηρούνται  οι όροι και οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής του προσφέροντα GEOGENESIS A.E , σύμφωνα με τα άρθρα 21,22 και 

23 της διακήρυξης. 

        Η  Επιτροπή σύμφωνα με την παρ. δ του άρθρου 4.2 της διακήρυξης  

συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο κοινοποιείται μέσω της «λειτουργικότητας 

της Επικοινωνίας» , στην αναθέτουσα αρχή.  

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΟΥ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

 

 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΖΙΝΤΖΗΣ ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

 

ΦΩΚΙΑΝΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ,ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών  

 

( τέλος 2ου πρακτικού ) 

 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω,  η Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με την 

παρ. 4.2  της οικείας Διακήρυξης,   εισηγείται την έγκριση ή μη του  2ου πρακτικού 

του διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ».    

 Κατά της απόφασης της αναθέτουσας αρχής χωρεί προδικαστική προσφυγή 

κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της διακήρυξης.» 

 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής μετά το τέλος της οποίας η Οικονομική Επιτροπή αφού 

άκουσε την εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και τις 

διατάξεις, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

      1.Εγκρίνει το 2ο Πρακτικό του Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας μέσω του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για το έργο: 

“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ", προϋπολογισμού 

δαπάνης  7.180.500,00   €  με Φ.Π.Α.. 
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       2.Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα 

«ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. GEOGENESIS Α.Ε. (αριθμός ηλεκτρονικής προσφοράς 193827) 

με μέση έκπτωση 37,38%. 

 

      Κατά της απόφασης της αναθέτουσας αρχής χωρεί προδικαστική προσφυγή 

κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της διακήρυξης. 

 

 

 

      Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και 

υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ 

 2) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ  

 3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ  

 4) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ  

 5) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ  

 6) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ   

 7) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ  

                         ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ 
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