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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  1/10.02.2012  

Σήµερα στις 10.02.2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 στα Ιωάννινα, στα γραφεία του 
Τµήµατος Συνοριακών Σταθµών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, οδός Βορείου Ηπείρου 20, Ιωάννινα, συνήλθε σε  
συνεδρίαση η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 
ανάδειξης αναδόχων για την καθαριότητα των Συνοριακών Σταθµών Κακαβιάς και 
Μέρτζανης Π.Ε. Ιωαννίνων και Μαυροµατίου Π.Ε. Θεσπρωτίας, η οποία συγκροτήθηκε βάσει 
της µε αριθ. πρωτ. οικ.: 3415/1033/19.01.2012 (Α∆Α: ΒΟΝΧΟΡ1Γ-Θ5Χ) απόφασης της 
Γενικής Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, 
αποτελούµενη από τους : 
 

1. Χρήστο Κλεφτάκη, Πρόεδρο της Επιτροπής,  
2. Σωκράτη Παπαδόπουλο, τακτικό µέλος  
3. Μάριος Προβατάρης, τακτικό µέλος 

 
και γραµµατέα της Επιτροπής τη ∆έσποινα Εξάρχου. 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη του διαγωνισµού και στη συνέχεια η 
επιτροπή παρέλαβε, δέκα τρεις (13) φακέλους προσφορών των διαγωνιζοµένων που 
υποβλήθηκαν ή εστάλησαν στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας εµπρόθεσµα, δηλαδή πριν τη 
λήξη της προθεσµίας που ήταν στις 10.02.2012 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. 
 

Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό που κατέθεσαν και τους σχετικούς φακέλους φαίνονται 
στον παρακάτω πίνακα, σύµφωνα µε τη σειρά υποβολής των προσφορών: 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 
Αρ. Πρωτ. 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

1 ΤΣΟΥΛΦΙ∆ΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 6858/1876 
07.02.2012 

2 ΤΑΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 7198/1975 
08.02.2012 

3 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7199/1979 
08.02.2012 

4 ΡΟΜΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 7075/1936 
08.02.2012 

5 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΗΛΙΑΣ 7335/2002 
09.02.2012 

6 ΤΑΛΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 7337/2003 
09.02.2012 



7 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 7387/2026 
09.02.2012 

8 ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ Ν. – ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ Π. Ο.Ε. 7404/2033 
09.02.2012 

9 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 7457/2065 
09.02.2012 

10 ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 7587/2079 
10.02.2012 

11 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 7602/2083 
10.02.2012 

12 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 7666/2122 
10.02.2012 

13 ΣΥΒΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7669/2124 
10.02.2012 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τους κυρίους φάκελους προσφοράς των δέκα τριών 
(13) διαγωνιζοµένων µε τη σειρά που αναγράφεται παραπάνω. Αρίθµησε και µονόγραψε τους 
κυρίως και τους επιµέρους φακέλους («∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») εκάστου των διαγωνιζοµένων, αποσφράγισε τους φακέλους 
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και µονόγραψε τα στοιχεία των φακέλων ανά φύλλο.  

Μετά το πέρας του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η 
υποβολή των φακέλων προσφοράς από όλους τους διαγωνιζόµενους έγινε σύµφωνα µε το 
άρθρο 3 της ∆ιακήρυξης 2/2012. 

Κατά την εν λόγω διαδικασία παρευρέθησαν από πλευράς των διαγωνιζοµένων οι: Τζιάτζιος 
Αναστάσιος, Παναγιωτίδης Χρυσοβαλάντης, Ευαγγέλου Αστέριος µε σχετική εξουσιοδότηση 
ως εκπρόσωπος της Ευαγγέλου Στέλλας και Συβρής Κων/νος. 

 Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών των συµµετεχόντων. Μετά το 
πέρας της ανωτέρω αξιολόγησης η Επιτροπή  διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής 
των δώδεκα (12) εκ των δέκα τριών (13) συµµετοχών είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 1 του της ∆ιακήρυξης 2/2012.  

Οι υπεύθυνες δηλώσεις (δύο τον αριθµό) της προσφοράς µε α/α 7 της Μαζαράκη Ιωάννας, 
έφεραν ηµεροµηνία δήλωσης και θεώρησης γνησίου υπογραφής 10.02.2012, ενώ η 
προσφορά επιδόθηκε στην υπηρεσία ταχυδροµικά στις 09.02.2012, οπότε και 
πρωτοκολλήθηκε. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή αποφάσισε οµόφωνα την απόρριψη της εν 
λόγω προσφοράς.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή, παρουσία των ανωτέρω παρισταµένων, αποσφράγισε τις 
οικονοµικές προσφορές των διαγωνιζοµένων, που δεν αποκλείστηκαν κατά το προηγούµενο 
στάδιο, µε την ίδια σειρά που ακολουθήθηκε στην αποσφράγιση των φακέλων µε τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής. Τις µονόγραψε και αφού εξέτασε το περιεχόµενό τους, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3 και το Παράρτηµα Β΄ της διακήρυξης, διαπίστωσε ότι όλες οι 
οικονοµικές προσφορές ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της. 

Η Επιτροπή, µετά την ανωτέρω εξέταση προχώρησε, παρουσία των διαγωνιζοµένων, στην 
αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών και κατέταξε αυτές κατά σειρά µειοδοσίας, για κάθε 
Συνοριακό Σταθµό, σύµφωνα µε τους παρακάτω πίνακες:  

 

 



Α. Συνοριακός Σταθµός Κρυσταλλοπηγής 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

(ευρώ µε ΦΠΑ) 

1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 1.107,00 

2 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.272,48 

3 ΣΥΒΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.399,00 

4 ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1.476,00 

5 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 1.500,00 

6 ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ Ν. – ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ Π. Ο.Ε. 1.525,20 

7 ΡΟΜΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1.599,00 

8 ΤΑΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1.800,00 

9 ΤΣΟΥΛΦΙ∆ΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 1.831,47 

10 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1.894,20 

11 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΗΛΙΑΣ 1.939,71 
 

Β. Συνοριακός Σταθµός Νίκης 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

(ευρώ µε ΦΠΑ) 

1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 984,00 

2 ΣΥΒΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.115,00 

3 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.115,09 

4 ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1.230,00 

5 ΤΑΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1.279,00 

6 ΡΟΜΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1.280,43 

7 ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ Ν. – ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ Π. Ο.Ε. 1.291,50 

8 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 1.300,00 

9 ΤΣΟΥΛΦΙ∆ΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 1.339,47 

10 ΤΑΛΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1.340,70 

11 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1.346,85 

12 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΗΛΙΑΣ 1.496,91 

 
Με βάση τους  ανωτέρω πίνακες η Επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού, ως εξής: 

1. Για το Συνοριακό Σταθµό Κρυσταλλοπηγής στον Παναγιωτίδη Χρυσοβαλάντη του 
Νικολάου, µε έδρα τον Ακρίτα Φλώρινας και ΑΦΜ 065857774, της ∆ΟΥ Φλώρινας, µε 
τιµή µηνιαίας προσφοράς χίλια εκατόν επτά ευρώ (1.107,00 €), 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 

2. Για το Συνοριακό Σταθµό Νίκης στον Παναγιωτίδη Χρυσοβαλάντη του Νικολάου, µε 
έδρα τον Ακρίτα Φλώρινας και ΑΦΜ 065857774, της ∆ΟΥ Φλώρινας, µε τιµή µηνιαίας 



προσφοράς εννιακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ (984,00 €), συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 23%. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή του διαγωνισµού γνωστοποίησε το παραπάνω αποτέλεσµα µε 
γραπτή και προφορική ανακοίνωση. 

Για υποβολή τυχόν ενστάσεων ορίζεται προθεσµία έως τις 16.02.2012 και ώρα 14:30 µµ. 

Σηµειώνεται ότι καθ’  όλη  τη διάρκεια της ως άνω διαδικασίας δεν υπήρξε καµία ένσταση 
από πλευράς των παρευρισκόµενων διαγωνιζόµενων. 

Η απόφαση της Επιτροπής ήταν οµόφωνη σε όλα τα επιµέρους θέµατα. 

Η Επιτροπή υποβάλλει το παρόν Πρακτικό στη ∆/νση Οικονοµικού της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, ώστε να προβεί στις νόµιµες διαδικασίες ως 
Αναθέτουσα Αρχή. 

Το παρόν Πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφθηκε από την Επιτροπή σε 5 αντίτυπα. 
 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

 

Χρήστος Κλεφτάκης           Σωκράτης Παπαδόπουλος           Μάριος Προβατάρης 


