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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ           
  

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 167 / 2019  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ.21 / 2019  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

 

ΘΕΜΑ : «Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού του έργου : "Εγκατάσταση 

Δημοτικού Σφαγείου στις Φέρες"» 

 

  

  

  Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 24η  Μαΐου  , του έτους 2019,ημέρα της 

εβδομάδας Παρασκευή   και ώρα 8:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, η Οικονομική 

Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση , ύστερα από την 14.423/ 20/05/2019 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του  

άρθρου 75  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).  

  

Ήταν  δε παρόντες : 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Ευάγγελος Λαμπάκης ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής 

και από τα μέλη της , οι  κ.κ :  

 

1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ   3) ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

ΤΣΟΝΙΔΟΥ - ΣΚΕΥΑ  4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ 

                                                                    

 

Ενώ  δεν  προσήλθαν οι κ.κ : 

1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ  2) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ   3) ΦΑΝΗ 

ΤΡΕΛΛΗ  4) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ  

 

 

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

αριθμού  συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι - 5 - ),σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 75 του ν.3852/10, εισέρχεται  στην συζήτηση των θεμάτων. 

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης  κ. 

Ευάγγελος Λαμπάκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. 

Ευάγγελος Λαμπάκης, εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

«Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού του έργου : "Εγκατάσταση 

Δημοτικού Σφαγείου στις Φέρες"», δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών 

Υπηρεσιών & Υπηρεσίας Δόμησης κ. Κουκουράβα Γεώργιο , ο οποίος διαβάζει την 

παρακάτω εισήγηση της Υπηρεσίας: 

  

 “ Κύριοι Σύμβουλοι ,  ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει ξεκινήσει τις 

διαδικασίες που αφορούν στην υλοποίηση του έργου : " ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΦΕΡΕΣ  "  προϋπολογισμού  2.900.000,00  €  με 

Φ.Π.Α. 

Το έργο  έχει εγγραφεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του 

Δήμου Αλεξ/πολης για το έτος 2019 με  Κ.Α. 70.05.7311.001. Η πιστώσεις 

προέρχονται από δάνειο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

 

 Με την υπ. Αρ. 134/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν τα 

τεύχη δημοπράτησης και ο τρόπος εκτέλεσης  του έργου, με τη διαδικασία της 

παρ.1 του άρ.50 του ν.4412/2016 - Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση 

μελέτης ( μελέτη – κατασκευή ). 

Με την υπ. αρ. 43/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αλεξ/πολης  εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου. 

 

Η περιληπτική διακήρυξη του έργου δημοσιεύθηκε στις  εφημερίδες  Γνώμη, 

Ελεύθερη Θράκη και  Μεθόριος . Επίσης  (και η αναλυτική διακήρυξη ) αναρτήθηκε 

στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ( 6Τ0ΓΩΨΟ-ΩΛΤ και 6ΡΦ8ΩΨΟ-ΤΛΘ ) ,  στην ιστοσελίδα του Δήμου 

και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ( 19PROC004615782 

2019-03-15 και 19PROC004617601 2019-03-15 ). 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου ορίστηκε με την 107/2019 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης. 

 

Στις 02-05-2019 διεξήχθη o διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 27 & 

50 του  ν.4412/16 και τη διακήρυξη του έργου , και συντάχθηκε το 1ο πρακτικό 

της Επιτροπής Διαγωνισμού ως κατωτέρω : 

 

 

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 

 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ  ΕΒΡΟΥ   

Δ Η Μ Ο Σ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ    

 

 

1ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

 

 Μειοδοτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας σύμφωνα με το Άρθρο 27: 

"Ανοικτή διαδικασία" του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) (άρθρο 27 της 

Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με το σύστημα 

προσφοράς αποκλειστικά κατ’ αποκοπή για τμήματα του έργου, σύμφωνα με το 

Άρθρο 95 παρ. (γ): "Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών" του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ) όπως μνημονεύονται στο Άρθρο 13 της οικείας Διακήρυξης για την 

ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΣΤΙΣ 

ΦΕΡΕΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 2.338.709,70 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).  

 

 Στην Αλεξανδρούπολη την 02η του μηνός Μαΐου του έτους 2019 ημέρα 

Πέμπτη και ώρα  10:00 π.μ. συνήλθαμε στα γραφεία του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης οι: 

1. Κουτρούλας Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου της Π.Α.Μ.Θ. 

(πρόεδρος),   

2. Πανιτσίδης Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος του 

Δήμου Διδυμοτείχου (μέλος ), 
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3. Δοδίδου Πετρούλα, Γεωπόνος ΠΕ, υπάλληλος του Δήμου 

Διδυμοτείχου (μέλος) 

4. Γαλαζούλας Αθανάσιος, Δασολόγος ΠΕ, υπάλληλος του 

Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης (μέλος), 

    οι οποίοι ορίστηκαν σύμφωνα με το υπ’ αριθ.  (mimed-ecb-a-4-id-aa-

3279-eba-2019-04-11-11:00:00.000000) αποτέλεσμα κλήρωσης του 

ΜΗΜΕΔ,  

5. Γκότσης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης ως εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης 

Δήμων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ο οποίος ορίστηκε σύμφωνα με το 

υπ’ αριθ. 224/19-03-2019 έγγραφο, 

6. Τσακίρης Απόστολος, Πολιτικός Μηχανικός εκπρόσωπος του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Περιφερειακό Τμήμα Θράκης 

ο οποίος ορίστηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 541/05-04-2019 

έγγραφο, 

7. Καραμπεάζης Γεώργιος εκπρόσωπος των εργοληπτικών 

οργανώσεων ο οποίος ορίστηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 33624/16-

04-2019 έγγραφο του Σ.Α.Τ.Ε. και κατόπιν κλήρωσης που διενεργήθηκε 

από την Προϊσταμένη Αρχή μεταξύ των υπολοίπων οριζόμενων από τις 

εργοληπτικές οργανώσεις που όρισαν αντιπροσώπους, 

      

που αποτελούμε την Επιτροπή του Διαγωνισμού του εν λόγω έργου που ορίστηκε 

με την υπ' αριθ. 107/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να 

προβούμε στη διενέργεια του ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού του 

ως άνω έργου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 7787/14-03-2019 Διακήρυξη 

Δημοπρασίας του συγκεκριμένου έργου που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 

134/2019 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου Αλεξανδρούπολης και την υπ’ 

αριθ. 43/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του ιδίου Δήμου. 

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης Διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων – Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (στο εξής σύστημα) και είχε 

λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 

80938. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με 

τη Διακήρυξη, η Δευτέρα 22-04-2019 και ώρα 13:00 μ.μ. 

Κατά τη συνεδρίασή της η επιτροπή αφού συνδέθηκε στο σύστημα με τα 

διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) επέλεξε 

τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 80938 και διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί 

εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό δύο (2) προσφορές, οι οποίες παρατίθενται στον 

πίνακα που ακολουθεί, ο οποίος κοινοποιήθηκε μέσω του συστήματος στους 

προσφέροντες:  

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής 

Προσφοράς 

1 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 04/04/2019 16:43:36 

2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. με δ.τ. 

ΚΡΟΥΝΟΣ Α.Ε. 

22/04/2019 12:43:50 

 

Στις 10:21:46 π.μ., πραγματοποιήθηκε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και της οικονομικής προσφοράς και δημιουργήθηκε 

από το σύστημα ο παρακάτω προσωρινός κατάλογος μειοδοσίας, ο οποίος 

κοινοποιήθηκε μέσω του συστήματος στους προσφέροντες:  

 

Α/Α Α/Α 

κατάθ. 

Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 118955 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. με δ.τ. 

ΚΡΟΥΝΟΣ Α.Ε. 

2,15 % 

2 118297 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 0,00 % 

 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος της αριθμητικής και ολόγραφης 

αναγραφής των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και η ομαλότητα αυτών μεταξύ 
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τους, μέσω του συστήματος. Ακολούθως ξεκίνησε ο έλεγχος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, κατά τον οποίο ευρέθησαν τα εξής: 

Α) Ο Οικονομικός Φορέας 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. δεν υπέβαλλε ως όφειλε 

σύμφωνα με τις παραγράφους 24.2, 24.3 και 24.4 του άρθρου 24 της Διακήρυξης 

της Δημοπρασίας, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την Τεχνική Προσφορά – Μελέτη 

και την Οικονομική προσφορά αντίστοιχα, συνεπώς αποκλείεται από τη συνέχεια 

της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Β) Ο Οικονομικός φορέας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. με δ.τ. 

ΚΡΟΥΝΟΣ Α.Ε. υπέβαλλε ως όφειλε όλα τα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις 

παραγράφους 24.2, 24.3 και 24.4 του άρθρου 24 της Διακήρυξης της 

Δημοπρασίας. Ειδικότερα, από την εξέταση του ηλεκτρονικού υποφακέλου της 

Τεχνικής Προσφοράς – Μελέτης, προέκυψε ότι περιέχει πλήρη οριστική μελέτη 

όλων των απαραίτητων έργων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μελετών Έργου και το 

Πίνακα Συμμόρφωσης, όπως αυτός επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό και 

αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτού. 

  Κατά τα λοιπά και από τα όσα ήδη αναφέρθηκαν στις παραγράφους (Α) 

και (Β) άνωθεν, αποκλείεται από τη συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας ο 

Οικονομικός Φορέας: 

1. 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

 

Από το έγγραφο του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. υπ’ αριθ. 37596/02-05-2019 προκύπτει ότι 

η εγγυητική επιστολή υπ’ αριθ. 46034 με ημερομηνία έκδοσης την 12-04-2019 και 

για το ποσό των 46.774,19 € του Οικονομικού Φορέα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. με δ.τ. ΚΡΟΥΝΟΣ Α.Ε. είναι έγκυρη.                               

Πλέον ο πίνακας μειοδοσίας των Οικονομικών Φορέων διαμορφώνεται ως 

εξής:  

 

Α/Α Α/Α 

κατάθ. 

Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 118955 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. με δ.τ. 

ΚΡΟΥΝΟΣ Α.Ε. 

2,15 % 

 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού  

εισηγείται 

την ανάδειξη του Οικονομικού Φορέα «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. με 

δ.τ. ΚΡΟΥΝΟΣ Α.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου με ποσοστό έκπτωσης 2,15 % 

(δύο και δέκα πέντε %) και τιμή προσφοράς 2.288.429,46 € πλέον Φ.Π.Α.. 

Αλεξανδρούπολη  13 Μαΐου 2019 

 

                           Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1) Κουτρούλας Γεώργιος 

2) Πανιτσίδης Παναγιώτης                             

3) Δοδίδου Πετρούλα 

4) Γαλαζούλας Αθανάσιος     

5) Γκότσης Νικόλαος 

6) Τσακίρης Απόστολος    

7) Καραμπεάζης Γεώργιος 
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ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΓΟ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΦΕΡΕΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  -   ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
 
Οι πίνακες συμμόρφωσης αποτελούν κωδικοποιημένη καταγραφή των απαιτήσεων του Κανονισμού Μελετών Έργων (Κ.Μ.Ε.), της ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ και των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ του έργου. 

Στην στήλη «Α/Α» αναγράφεται ο αύξων αριθμός της προς συμμόρφωσης απαίτησης. 

Στην στήλη «Περιγραφή Απαίτησης» αναγράφεται επιγραμματικά η απαίτηση που ελέγχεται στο συγκεκριμένο τμήμα-κελί. 

Στην στήλη «Αναφορά-Προδιαγραφή» αναφέρονται οι προδιαγραφές βάσει των οποίων γίνεται ο έλεγχος της συγκεκριμένης απαίτησης. 

Στις στήλες «ΝΑΙ», «ΟΧΙ» αναγράφεται η τήρηση ή όχι της συγκεκριμένης απαίτησης. 

Στην στήλη «Σχόλια» αιτιολογείται επιγραμματικά με συγκεκριμένη παραπομπή ο χαρακτηρισμός του «ΝΑΙ» ή του «ΟΧΙ». Με 

τον όρο Τ.Δ. εννοείται Τεύχος Δημοπράτησης. 
 
 

Πίνακας 1: Απαιτήσεις Τεύχους 2 Κ.Μ.Ε. 

Στον πίνακα συμμόρφωσης 1 ελέγχεται η τήρηση των απαιτήσεων και προδιαγραφών του Κανονισμού Μελέτης Έργων (Κ.Μ.Ε.). Ελέγχεται δηλαδή 

κατά πόσο η υποβαλλόμενη τεχνική μελέτη προσφοράς: 

α) Περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα κεφάλαια. 

β) Αν το κάθε κεφάλαιο είναι «Πλήρες». Με τον όρο «Πλήρες» εννοείται αν περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο αυτό τα απαιτούμενα από τον Κ.Μ.Ε. και την 

ισχύουσα νομοθεσία στην οποία ο Κ.Μ.Ε. παραπέμπει, και αν τηρούνται οι βασικοί κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. 

Ο πίνακας 1 χωρίζεται στα παρακάτω επιμέρους τμήματα-κελιά το κάθε ένα από τα οποία αναφέρεται σε συγκεκριμένη προδιαγραφή του Κ.Μ.Ε. 

Το κάθε τμήμα-κελί μπορεί να περιλαμβάνει σε κάποιες περιπτώσεις πολλά υποτμήματα τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν ξεχωριστά το 

καθένα ανεξάρτητα αν αναφέρονται διακριτά στους πίνακες, και να αξιολογηθούν ανάλογα. π.χ. στο Α/Α 10 "Τήρηση δομής και πληρότητα 

Τόμου 2 Τεύχος 2.2: Η/Μ εξοπλισμός", υπάρχουν επιμέρους τμήματα-κελιά: 1) Ηλεκτρικοί πίνακες ισχύος, 2) Εσχάρες καλωδίων κλπ. το κάθε 

ένα από τα οποία θα πρέπει να αξιολογηθεί ξεχωριστά. 

 

Πίνακας 1 

Απαιτήσεις Τεύχους 2 Κ.Μ.Ε. 

No Περιγραφή Απαίτησης Αναφορά-Προδιαγραφή Ναι Όχι Σχόλια 

1 Διάρθρωση και τήρηση της κωδικοποίησης της 

τεχνικής μελέτης προσφοράς 

(Τ.Δ.2) Μέρος Α1 X   

2 Τήρηση δομής και πληρότητα Τόμου 1 κεφ.1: 

Συνοπτική περιγραφή του έργου 

(Τ.Δ.2) Μέρος Α2 κεφ.1 

 

 

 

  

X   
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3 Τήρηση δομής και πληρότητα Τόμου 1 κεφ2: 

Αρχιτεκτονική μελέτη-Μελέτη περιβάλλοντος 

χώρου 

(Τ.Δ.2) Μέρος Α2 κεφ.2 X   

4 Τήρηση δομής και πληρότητα Τόμου 1   κεφ.3: 

Στατική μελέτη 

(Τ.Δ.2) Μέρος Α2 κεφ.3 X   

5 Τήρηση δομής και πληρότητα Τόμου 1 

κεφ.4:Σφαγειοτεχνική μελέτη 

(Τ.Δ.2) Μέρος Α2 κεφ.4 X   

6 Τήρηση δομής και πληρότητα Τόμου 1 κεφ.5: 

Μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων 

(Τ.Δ.2) Μέρος Α2 κεφ.5 X   

7 Τήρηση δομής και πληρότητα Τόμου 1 κεφ.6: 

Μελέτες διασφάλιση ποιότητας τροφίμων 

(Τ.Δ.2) Μέρος Α2 κεφ.6 X   

8 Τήρηση δομής και πληρότητα Τόμου1 κεφ.7: 

Χρονικός προγραμματισμός έργου 

(Τ.Δ.2) Μέρος Α2 κεφ.7 X   

9 Τήρηση δομής και πληρότητα Τόμου 2 

Τεύχος2.1: Εγκαταστάσεις έργων πολιτικού 

μηχανικού 

(Τ.Δ.2) Μέρος Α3 Τεύχος 

2.1 

X   

10 Τήρηση δομής και πληρότητα Τόμου 2  Τεύχος 

2.2: Η/Μ εξοπλισμός 

(Τ.Δ.2) Μέρος Α3 Τεύχος 

2.2 

X   

11 Τήρηση δομής και πληρότητα Τόμου 2 Τεύχος 

2.3: Μηχανολογικός εξοπλισμός παραγωγής 

(Τ.Δ.2) Μέρος Α3 Τεύχος 

2.3 

X   

12 Τήρηση δομής και πληρότητα Τόμου 3: Σχέδια (Τ.Δ.2) Μέρος Α4 X   

13 Τήρηση δομής και πληρότητα Τόμου 4   κεφ.α': 

Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας 

Αποβλήτων (ΕΕΑ) Τεχνική έκθεση - 

υπολογισμοί 

(Τ.Δ.2) Μέρος Α5 κεφ.α' X   

14 Τήρηση δομής και πληρότητα Τόμου 4   κεφ.β': 

Μελέτη ΕΕΑ - Πληροφορίες Η/Μ εξοπλισμού 

(Τ.Δ.2) Μέρος Α5 κεφ.β' X   

15 Τήρηση δομής και πληρότητα Τόμου 4   κεφ.γ': 

Μελέτη ΕΕΑ - Σχέδια 

(Τ.Δ.2) Μέρος Α5 κεφ.γ' X   
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Πίνακας 2: Απαιτήσεις Τεύχους 4 «Τεχνική Περιγραφή» 

Στον πίνακα συμμόρφωσης 2 ελέγχεται η τήρηση των απαιτήσεων και προδιαγραφών που αναφέρονται στο Τεύχος 4 «Τεχνική Περιγραφή». Ελέγχεται 

δηλαδή αν το προσφερόμενο από τους διαγωνιζόμενους έργο πληροί τα βασικά μεγέθη και τις προδιαγραφές που αναφέρονται τόσο στο Τεύχος 4 

«Τεχνική Περιγραφή», όσο και στην ισχύουσα νομοθεσία στην οποία αυτό αναφέρεται. 

Ο Πίνακας 2 χωρίζεται στα παρακάτω επιμέρους τμήματα-κελιά το καθένα από τα οποία αναφέρεται σε συγκεκριμένο κεφάλαιο, παράγραφο- 

προδιαγραφή του Τεύχους 4. 

Το κάθε τμήμα-κελί μπορεί να περιλαμβάνει σε κάποιες περιπτώσεις πολλά υποτμήματα τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν ξεχωριστά το καθένα 

ανεξάρτητα αν αναφέρονται διακριτά στους πίνακες, και να αξιολογηθούν ανάλογα. π.χ. στο Α/Α 10 "Τήρηση δομής και πληρότητα Τόμου 2 

Τεύχος 2.2: Η/Μ εξοπλισμός", υπάρχουν επιμέρους τμήματα-κελιά: 1) Ηλεκτρικοί πίνακες ισχύος, 2) Εσχάρες καλωδίων κλπ. το κάθε ένα 

από τα οποία θα πρέπει να αξιολογηθεί ξεχωριστά. 

 

Πίνακας 2 

Απαιτήσεις Τεύχους 4 Τεχνική Περιγραφή 

No Περιγραφή Απαίτησης Αναφορά-Προδιαγραφή Ναι Όχι Σχόλια 

1 Τήρηση των ελαχίστων τεχνικών 

χαρακτηριστικών του γηπέδου 

(Τ.Δ.4) Κεφ. 2.1.1 X   

2 Τήρηση των ελαχίστων τεχνικών 

χαρακτηριστικών των κτιριακών 

εγκαταστάσεων 

(Τ.Δ.4) Κεφ. 2.1.2 X   

3 Τήρηση απαιτήσεων των τεχνικών στοιχείων 

λειτουργίας 

(Τ.Δ.4) Κεφ. 2.1.3 X   

4 Τήρηση απαιτήσεων σχεδιασμού κατασκευής 

και λειτουργίας παραγωγικής διαδικασίας 

(Τ.Δ.4) Κεφ. 2.2.1 X   

5 Τήρηση απαιτήσεων για ηλεκτρικά ισχυρά 

ρεύματα (φωτισμός - κίνηση) ασθενή ρευματα 

(Τ.Δ.4) Κεφ. 2.2.2 X   

6 Τήρηση απαιτήσεων για τον εξαερισμό (Τ.Δ.4) Κεφ. 2.2.3 X   

7 Τήρηση απαιτήσεων για τον κλιματισμό και τη 

θέρμανση 

(Τ.Δ.4) Κεφ. 2.2.4 X   

8 Τήρηση απαιτήσεων για την πυροπροστασία (Τ.Δ.4) Κεφ. 2.2.5 X   
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9 Τήρηση απαιτήσεων για τον πεπιεσμένο αέρα (Τ.Δ.4) Κεφ. 2.2.6 X   

10 Τήρηση απαιτήσεων για τον καθαρισμό και την 

απολύμανση 

(Τ.Δ.4) Κεφ. 2.2.7 X   

11 Τήρηση απαιτήσεων για την ψυκτική 

εγκατάσταση 

(Τ.Δ.4) Κεφ. 2.2.8 X   

12 Τήρηση απαιτήσεων για την εγκατάσταση 

αποχέτευσης 

(Τ.Δ.4) Κεφ. 2.2.9 X   

13 Τήρηση απαιτήσεων για εγκατάσταση ύδρευσης (Τ.Δ.4) Κεφ. 2.2.10 X   

14 Τήρηση απαιτήσεων για την διαχείριση αίματος (Τ.Δ.4) Κεφ. 2.3.1.α X   

15 Τήρηση απαιτήσεων υγρών αποβλήτων (Τ.Δ.4) Κεφ. 2.3.1.β X   

16 Τήρηση απαιτήσεων κοπροσωρού (Τ.Δ.4) Κεφ. 2.3.2.δ X   

17 Επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων: Γενικά (Τ.Δ.4) 2.4 Α X   

18 Επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων: Μέθοδος 

επεξεργασίας 

(Τ.Δ.4) 2.4 Β X   

19 Επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων:  Τεχνική 

Περιγραφή 

(Τ.Δ.4) 2.4 Γ X   

20 Επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων:  Τεχνικά 

χαρακτηριστικά δεξαμενής 

(Τ.Δ.4) 2.4 Δ X   

21 Επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων:  Τεχνικά 

χαρακτηριστικά Η/Μ εξοπλισμός 

(Τ.Δ.4) 2.4 Ε X   

22 Τήρηση περιβαλλοντικών όρων και αισθητικής 

αναβάθμισης 

(Τ.Δ.4) 2.5 X   
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Πίνακας 3: Απαιτήσεις Τεύχους 5 «Τεχνικές Προδιαγραφές Μηχανολογικού Εξοπλισμού Παραγωγής». 

Στον πίνακα συμμόρφωσης 3 ελέγχεται η τήρηση των βασικών απαιτήσεων και προδιαγραφών που αναφέρονται στο Τεύχος 5 «Τεχνικές Προδιαγραφές 

Μηχανολογικού Εξοπλισμού Παραγωγής». Ελέγχεται δηλαδή αν ο προσφερόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός παραγωγής πληροί τις εξής απαιτήσεις: α) 

Ελάχιστη ισχύς 

β) Υλικό κατασκευής γ) 

Μέγεθος 

δ) Δυναμικότητα 

Ο πίνακας συμμόρφωσης 3 χωρίζεται στα παρακάτω επιμέρους τμήματα-κελιά το κάθε ένα από τα οποία αναφέρεται σε συγκεκριμένο κεφάλαιο- 

προδιαγραφή του Τεύχους 5. 

Το κάθε τμήμα-κελί μπορεί να περιλαμβάνει σε κάποιες περιπτώσεις πολλά υποτμήματα τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν ξεχωριστά το καθένα 

ανεξάρτητα αν αναφέρονται διακριτά στους πίνακες, και να αξιολογηθούν ανάλογα. π.χ. στο Α/Α 10 "Τήρηση δομής και πληρότητα Τόμου 2 

Τεύχος 2.2: Η/Μ εξοπλισμός", υπάρχουν επιμέρους τμήματα-κελιά: 1) Ηλεκτρικοί πίνακες ισχύος, 2) Εσχάρες καλωδίων κλπ. το κάθε ένα 

από τα οποία θα πρέπει να αξιολογηθεί ξεχωριστά. 
 
 
 

Πίνακας 3 

Απαιτήσεις Τεύχους 5 Τεχνικές Προδιαγραφές Μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής 

No Περιγραφή Απαίτησης Αναφορά-Προδιαγραφή Ναι Όχι Σχόλια 

1 Τήρηση προδιαγραφών του εξοπλισμού της 

γραμμής σφαγής βοειδών 

(Τ.Δ.5) Κεφ. Α X   

2 Τήρηση προδιαγραφών εξοπλισμού της 

γραμμής σφαγής χοιρινών και αιγοπροβάτων 

(Τ.Δ.5) Κεφ. Β X   

3 Τήρηση προδιαγραφών εξοπλισμού ψυκτικών 

θαλάμων 

(Τ.Δ.5) Κεφ. Γ X   

4 Τήρηση προδιαγραφών εξοπλισμού διαδρόμου - 

ράμπας αποστολής 

(Τ.Δ.5) Κεφ. Δ X   

5 Τήρηση προδιαγραφών εξοπλισμού 

παραπροίοντων 

(Τ.Δ.5) Κεφ. Ε X   

6 Τήρηση προδιαγραφών βοηθητικού εξοπλισμού (Τ.Δ.5) Κεφ. ΣΤ X   
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Απαιτήσεις Τεύχους 6 Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων Πολιτικού Μηχανικού 

No Περιγραφή Απαίτησης Αναφορά-Προδιαγραφή Ναι Όχι Σχόλια 

1  
 

Τήρηση προδαγραφών για τις τοιχοποίες 

(Τ.Δ.6) Κεφ. Γ. 4.3 - 4.6 X   

2 Τήρηση προδιαγραφών για την μεταλλική 

κατασκευή 

(Τ.Δ.6) Κεφ. Γ. 4.5 X   

3 Τήρηση προδιαγραφών για τα βιομηχανικά 

κουφώματα 

(Τ.Δ.6) Κεφ. Γ. 4.7 X   

4 Τήρηση προδιαγραφών για τα δάπεδα του 

σφαγείου 

(Τ.Δ.6) Κεφ. Γ. 4.8 X   

 

 

Πίνακας 4: Απαιτήσεις Τεύχους 6 «Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων Πολιτικού Μηχανικού». 

Στον πίνακα συμμόρφωσης 4 ελέγχεται η τήρηση των βασικών απαιτήσεων και προδιαγραφών που αναφέρονται στο Τεύχος 6 και έχουν σχέση με την 

ελεγχόμενη τεχνική μελέτη προσφοράς. Ελέγχεται δηλαδή αν τα προσφερόμενα έργα Πολιτικού Μηχανικού πληρούν τις παρακάτω αναφερόμενες 

προδιαγραφές του Τεύχους 6. 

Ο Πίνακας 4 χωρίζεται στα παρακάτω επιμέρους τμήματα-κελιά το καθένα από τα οποία αναφέρεται σε συγκεκριμένη προδιαγραφή του Τεύχους 6. 

Το κάθε τμήμα-κελί μπορεί να περιλαμβάνει σε κάποιες περιπτώσεις πολλά υποτμήματα τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν ξεχωριστά το 

καθένα ανεξάρτητα αν αναφέρονται διακριτά στους πίνακες, και να αξιολογηθούν ανάλογα. π.χ. στο Α/Α 10 "Τήρηση δομής και πληρότητα 

   Τόμου 2 Τεύχος 2.2: Η/Μ εξοπλισμός", υπάρχουν επιμέρους τμήματα-κελιά: 1) Ηλεκτρικοί πίνακες ισχύος, 2) Εσχάρες καλωδίων κλπ. το κάθε 

ένα από τα οποία θα πρέπει να αξιολογηθεί ξεχωριστά. 
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Πίνακας 5: Απαιτήσεις Τεύχους 7 «Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων». 

   Στον πίνακα συμμόρφωσης 5 ελέγχεται η τήρηση των βασικών απαιτήσεων και προδιαγραφών που αναφέρονται στο Τεύχος 7 και έχουν σχέση με την     

  ελεγχόμενη τεχνική μελέτη προσφοράς. Ελέγχεται δηλαδή αν οι προσφερόμενες Η/Μ εγκαταστάσεις πληρούν τις παρακάτω αναφερόμενες   

  προδιαγραφές του Τεύχους 7. 

Ο Πίνακας 5 χωρίζεται στα παρακάτω επιμέρους τμήματα-κελιά το καθένα από τα οποία αναφέρεται σε συγκεκριμένη προδιαγραφή του Τεύχους 7. 

Το κάθε τμήμα-κελί μπορεί να περιλαμβάνει σε κάποιες περιπτώσεις πολλά υποτμήματα τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν ξεχωριστά το 

καθένα ανεξάρτητα αν αναφέρονται διακριτά στους πίνακες, και να αξιολογηθούν ανάλογα. π.χ. στο Α/Α 10 "Τήρηση δομής και πληρότητα 

Τόμου 2 Τεύχος 2.2: Η/Μ εξοπλισμός", υπάρχουν επιμέρους τμήματα-κελιά: 1) Ηλεκτρικοί πίνακες ισχύος, 2) Εσχάρες καλωδίων κλπ. το κάθε 

ένα από τα οποία θα πρέπει να αξιολογηθεί ξεχωριστά. 
 
 

Πίνακας 5 

Απαιτήσεις Τεύχους 7 Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρομηχαλογικών εγκαταστάσεων 

No Περιγραφή Απαίτησης Αναφορά-Προδιαγραφή Ναι Όχι Σχόλια 

1 Τήρηση προδιαγραφών για τους ηλεκτρικούς 

πίνακες ισχύος 

(Τ.Δ.7) Κεφ. 5.3.7 X   

2 Τήρηση προδιαγραφών για τις εσχάρες 

καλωδίων - τα υλικά όδευσης καλωδιών 

(Τ.Δ.7) Κεφ. 5.3.4 -5.3.3.2 X   

3 Τήρηση προδιαγραφών για τα καλώδια ισχυρών (Τ.Δ.7) Κεφ. 5.3.3.1- X   

και ασθενών ρευμάτων 5.2.1.3 - 5.2.4 - 5.2.4 - 

5.2.5.6 

4 Τήρηση προδιαγραφών για τους ρευματοδότες - 

διακόπτες 

(Τ.Δ.7) Κεφ. 5.3.5 X   

5 Τήρηση προδιαγραφών για τα φωτιστικά 

σώματα 

(Τ.Δ.7) Κεφ. 5.1.6 X   

6 Τήρηση προδιαγραφών για τον εξοπλισμό των (Τ.Δ.7) Κεφ. 5.2.1.4 - X   

ασθενών ρευμάτων 5.2.1.5 - 5.2.1.7 - 5.3.1 - 

5.2.3.2 - 5.2.3.3 - 5.2.4 

7 Τήρηση προδιαγραφών για την ύδρευση (Τ.Δ.7) Κεφ. 6.1 - 6.2 - 6.3 - 

6.4 

X   

8 Τήρηση προδιαγραφών για την αποχέτευση (Τ.Δ.7) Κεφ. 7.1. - 7.2 - 7.3 X   
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9 Τήρηση προδιαγραφών για τον κλιματισμό (Τ.Δ.7) Κεφ. 11 X   

10 Τήρηση προδιαγραφών για την πυροπροστασία (Τ.Δ.7) Κεφ. 5.2.5.1 - 

5.2.5.2 - 5.2.5.3 -5.2.5.4 - 

5.2.5.5 - 8.3 - 8.4 

X   

11 Τήρηση προδιαγραφών για τον πεπιεσμένο 

αέρα 

(Τ.Δ.7) Κεφ. 9 X   

12 Τήρηση προδιαγραφών για τον εξαερισμό (Τ.Δ.7) Κεφ.12.2 - 12.3- 

12.4 

X   

13 Τήρηση προδιαγραφών για ψυκτική 

εγκατάσταση 

(Τ.Δ.7) Κεφ. 13.1 -13.2 - 

13.3 - 13.6 - 13.7-13.8 

X   

14 Τήρηση προδιαγραφών για καθαρισμό 

απολύμανση 

(Τ.Δ.7) Κεφ. 10 X   
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Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας Δόμησης εισηγείται την έγκριση του 1ου 

Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού όπως αυτό μνημονεύεται  παραπάνω , σύμφωνα με το 

οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάδειξη του Οικονομικού Φορέα «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. με δ.τ. ΚΡΟΥΝΟΣ Α.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου με ποσοστό έκπτωσης 

2,15 % (δύο και δέκα πέντε %) και τιμή προσφοράς 2.288.429,46 €  πλέον Φ.Π.Α. . 

 

Κατά της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος της διαδικασίας χωρεί προδικαστική 

προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της αναλυτικής διακήρυξης του έργου.” 

 

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  τις σχετικές διατάξεις, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1.Την έγκριση του 1ου  Πρακτικού  Μειοδοτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη 

αναδόχου του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΦΕΡΕΣ» 

προϋπολογισμού δαπάνης 2.338.709,70 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 

2. Την ανάδειξη του Οικονομικού Φορέα «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. με δ.τ. 

ΚΡΟΥΝΟΣ Α.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου με ποσοστό έκπτωσης 2,15 % (δύο και δέκα 

πέντε %) και τιμή προσφοράς 2.288.429,46 € πλέον Φ.Π.Α.. 

 

  

Κατά της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος της διαδικασίας χωρεί προδικαστική προσφυγή 

σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της αναλυτικής διακήρυξης του έργου 

 

 

        Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως 

κατωτέρω: 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                               1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  

                                                               2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ   

                                                               3) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙΔΟΥ - ΣΚΕΥΑ  

                                                               4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ  

     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ  
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