
 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

 

 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την ανάθεση της µελέτης: 

 «Μελέτη έργων συλλογής, µεταφοράς και επεξεργασίας λυµάτων  

του ∆ήµου Ζαλόγγου» 

προεκτιµώµενης αµοιβής: 1.209.286,53 €   (µε Φ.Π.Α.) 
 
 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
 

 
Σας ανακοινώνουµε ότι τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της ∆/νσης ∆ηµοσίων Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου το Πρακτικό Ι της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της Μελέτης: 
«Μελέτη έργων συλλογής, µεταφοράς και επεξεργασίας λυµάτων του ∆ήµου Ζαλόγγου», που 
αφορά στον έλεγχο των Φακέλων «∆ικαιολογητικών συµµετοχής»  των διαγωνιζοµένων. 

Ενστάσεις επί του Πρακτικού Ι µπορούν να υποβληθούν εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών (όπως 
αναγράφεται στο άρθρο 4.8 της Προκήρυξης), στο πρωτόκολλο της ∆/νσης ∆ηµοσίων Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, (5ο χλµ. Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης). 

Αντίγραφο του Πρακτικού Ι χορηγείται αυθηµερόν στους διαγωνιζόµενους στα γραφεία της 
∆/νσης ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου στο 5ο χλµ Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης  κατά τις 
ώρες 09.00’  έως 13.00’ (υπεύθυνη η κ. Ελένη Σαµαρά, τηλ.: 26510-90223 και 60982, fax: 26510-
60959) 

 

 

Ιωάννινα,  5 Ιουνίου 2009 
 

H Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 
 

Ελένη Μαλάτου 
Πολιτικός  Μηχανικός 
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ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 

 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι  

 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της Μελέτης:  

«Μελέτη έργων συλλογής, µεταφοράς και επεξεργασίας λυµάτων του ∆ήµου Ζαλόγγου» 
προεκτιµώµενης αµοιβής 1.209.286,53 € µε Φ.Π.Α. 

 
Την Τετάρτη, 23 – 04 – 2009 και ώρα 13.00’ οι κατωτέρω υπογράφοντες: 

Α/Α 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
 

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

1 Ελένη Μαλάτου του Ευαγγέλου Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της ΕΥ∆ / ΠΕΠ 
Ηπείρου, ως Πρόεδρος,  
 

2 Πέτρος Βρέλλης του Γεωργίου 
 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, υπάλληλος της 
∆.Ε.Σ.Ε./Π.Η. και παράλληλα καθήκοντα στη 
∆.∆.Ε./Π.Η., ως µέλος,  
 

3 Γεώργιος Γκόλιας του Παναγιώτη Πολιτικός Μηχανικός, Εκπρόσωπος ΤΕΕ 
Τµήµατος Ηπείρου, ως µέλος,  

 

παρουσία και της γραµµατέως της Επιτροπής Ελένης Σαµαρά του Αλεξάνδρου, ∆/κός στη 
∆.∆.Ε./Π.Η., τακτικού µέλους, που αποτελούµε την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της 
µελέτης «Μελέτη έργων συλλογής, µεταφοράς και επεξεργασίας λυµάτων του ∆ήµου 
Ζαλόγγου», που συγκροτήθηκε µε την αρ. οικ. 1291/08-04-2009 απόφαση ∆.∆.Ε./Π.Η., συνήλθαµε 
σε δηµόσια συνεδρίαση στα Γραφεία της ∆/νσης ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, 
προκειµένου να προβούµε στην παραλαβή των φακέλων των προσφορών και τον έλεγχο 
εγκυρότητας συµµετοχής των διαγωνιζοµένων µε τον έλεγχο των φακέλων «∆ικαιολογητικών 
συµµετοχής». 

 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του τεύχους της προκήρυξης, καθώς 
και τα προβλεπόµενα στο άρθρο 2 της αριθµ. ∆17γ/04/157/Φ.Ν.439.3/18-10-2006 (ΦΕΚ 
1561/Β/24-10-2006) Απόφασης του ΥΠΕΧΩ∆Ε, παρέλαβε στις 13.00’ από τον προϊστάµενο της 
∆.∆.Ε./Π.Η. κ. Χαρίλαο Τάττη έντεκα (11) φακέλους προσφορών των διαγωνιζοµένων – που 
υποβλήθηκαν ή εστάλησαν στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας εγκαίρως, δηλαδή πριν την ώρα λήξης 
της προθεσµίας – συντάσσοντας  το από 23-04-2009 Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής και οι 
οποίοι καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα, σύµφωνα µε τη σειρά υποβολής των: 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Αρ.  Πρωτοκόλλου 
∆.∆.Ε./Π.Η. 

1 � Ζ & Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΝΩΝ. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ διακρ. Τιτλος "Ζ-Α & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Μ.Ε." 

� ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Ε. 
� Ε.ΠΕ.Μ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. 
� ΜΑΡΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
� ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΪΝΑΛΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 
 

1530/16-4-2009    

2 � ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΛΙΩΚΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΠΕ 
� Π. Ι. ΖΑΝΝΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΠΕ 
� Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ  Ε.Ε. 
� ∆. ΜΑΡΑΒΕΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. 
� ΚΟΥΝΑ∆ΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 
 

1542/21-4-2009    

3 � ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 
� INTEGER ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 1550/21-4-2009 

4 � ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 
(ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ.) 

� ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΑΡΑΤΟΣ - ΜΠΑΣΑΚΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΠΕ 
� ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΣΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ 
� SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. 
� ∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Ε. 
 

1551/21-4-2009 

5 � Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
Α.Ε. 

� ΟΜΑ∆Α ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΜΕΤΕ) 
Α.Ε. 

� ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ "ΑΝ.ΤΕ.Μ" ΕΠΕ 
� ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 
� AQUA CONSULT INGENIEUR GmbH 
 

1565/22-4-2009 

6 � HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. 
� SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. 
� PROTON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ 
� ΝΙΚΩΝ ∆ΟΥΒΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
� Α. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
 

1566/22-4-2009 

7 � Υ∆ΡΟ∆ΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ 
� ELXIS ENGINEERING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 
� ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 
� ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΙΜΩΝΑ 
� ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 
 

1584/23-4-2009 

8 � ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

� Η/Μ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ Α. ΑΣΗΜΑΚΗΣ - Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΛΟΥΛΟΣ - 
Κ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.  ∆ιακρ. Τιτλος 
"ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ Ο.Ε." 

� ΕΥΘ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΦΑΣΜΑ Ε.Ε. 
� ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ 
� ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ 
� ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ 
� "ΠΑΓΩΝΗΣ - ΧΡΟΝΈΑΣ - ΚΙΝΑΤΟΣ Ε.Ε." 
 

1586/22-4-2009 



9 � ΟΤΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ 
� ΤΕΑΜ Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ 
� "Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - Κ. ΦΑΡΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" διακρ. Τιτλος "Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - Κ. 
ΦΑΡΡΟΣ ∆ΟΜΗ Α.Ε." 

� "HPC PASECO - ΕΡΕΥΝΕΣ & ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ" 
διακρ. Τιτλος HPC PASECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ" 

 

1587/23-4-2009 

10 � ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ 
� ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕ 

διακρ. Τιτλος "ΜΑΚ.Τ.Ε. Ε.Π.Ε." 
� ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ 
� ΓΑΜΜΑ 4 ΕΠΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
� Π. ΜΑΝΤΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. 
� ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ 
� ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ 
 

1588/23-4-2009 

11 � ΟΜΙΤΕΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 
� ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. 
� ΖΗΝΑΣ ∆. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
� ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ Σ. ΑΝΕΣΤΗΣ 
� ΚΕΧΑΓΙΑ Π. ΕΛΕΝΗ 
� ΚΟΚΚΙΝΟΣ Φ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

1589/23-4-2009 

 
Στη συνέχεια η Επιτροπή ήλεγξε κατ’ αρχάς την εµπρόθεσµη κατάθεση του φακέλου συµµετοχής 
εκάστου διαγωνιζοµένου, αρίθµησε και µονόγραψε όλους τους φακέλους συµµετοχής, καθώς και 
τους περιεχοµένους σε καθένα απ’ αυτούς (∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, Τεχνικής Προσφοράς 
και Οικονοµικής Προσφοράς) και διαπίστωσε ότι η υποβολή της Οικονοµικής Προσφοράς από 
όλους τους διαγωνιζόµενους έγινε σε σφραγισµένο φάκελο σύµφωνα µε το άρθρο 3.1 του τεύχους 
της Προκήρυξης. Οι φάκελοι των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και των Τεχνικών Προσφορών 
όλων των διαγωνιζοµένων ήταν κλειστοί. 

Ακολούθως οι φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών των διαγωνιζοµένων (αριθµηµένοι και 
µονογραφηµένοι), µε µέριµνα της Προέδρου της Επιτροπής, κλειδώθηκαν σε ερµάριο του γραφείου 
της προς φύλαξη µε αποκλειστική της ευθύνη, µέχρις ότου αποσφραγισθούν κατά τους όρους της 
Προκήρυξης. 

Οι φάκελοι των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και των Τεχνικών Προσφορών τοποθετήθηκαν και 
κλειδώθηκαν σε έτερο ερµάριο του γραφείου της Προέδρου της Επιτροπής για φύλαξη, µε 
αποκλειστική της ευθύνη, προς επόµενη χρήση. 

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας η συνεδρίαση διεκόπη και ορίστηκε να 
συνεχιστεί την 07-05-2009, ηµέρα Πέµπτη, στον ίδιο χώρο. Για τον λόγο αυτό και σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην παρ. 4.2 του άρθρου 4 του τεύχους της Προκήρυξης Ανοιχτής ∆ιαδικασίας, 
συντάχθηκε η από 23-4-2009 σχετική Ανακοίνωση της Προέδρου της Επιτροπής, η οποία 
τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της ∆/νσης ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, 
συντάσσοντας και το από 23-4-2009 Πρακτικό Τοιχοκόλλησης. 

↔ 
 

 



Την 07-05-2009 συνήλθε εκ νέου σε δηµόσια συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και άνοιξε τους 
φακέλους των «∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» των τεσσάρων (4) πρώτων κατά α/α του ανωτέρω 
πίνακα ∆ιαγωνιζοµένων, µονόγραψε τα στοιχεία των φακέλων και ήλεγξε για κάθε έναν την 
έγκυρη συµµετοχή του, σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους της Προκήρυξης: 

α. την πληρότητα του φακέλου «∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» κατά το άρθρο 21 του τεύχους 
της Προκήρυξης 

β. το δικαίωµα συµµετοχής του στη διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 18 του τεύχους της 
Προκήρυξης 

γ. την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συµµετοχής του άρθρου 19 του τεύχους της Προκήρυξης 
και συµπλήρωσε τα στοιχεία τους στον συνηµµένο Πίνακα ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής. 

 

↔ 
 

Σε επόµενες συνεδριάσεις που πραγµατοποιήθηκαν στις 25-05-2009, 29-05-2009 και 04-06-2009 
στον ίδιο χώρο και για τις οποίες έγιναν σχετικές Ανακοινώσεις της Προέδρου της Επιτροπής και 
τα αντίστοιχα πρακτικά τοιχοκόλλησης, συνεχίστηκε ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής 
των υπολοίπων επτά (7) διαγωνιζοµένων και κατεγράφησαν τα στοιχεία τους στον συνηµµένο 
Πίνακα ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής. 

Κατά τον εκτενή έλεγχο του φακέλου των «∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» εκάστου των 
διαγωνιζοµένων διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

� Όσον αφορά στο διαγωνιζόµενο µελετητικό σχήµα µε α/α «6» του Πίνακα συµµετεχόντων στον 
διαγωνισµό [HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. / SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. / 
PROTON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ / ΝΙΚΩΝ ∆ΟΥΒΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ / Α. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ 
& ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε. / ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ] η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής µε αρ. 
99723/14-4-09 του ΤΣΜΕ∆Ε (10.350,00 €), που κατατέθηκε, αναγράφει λανθασµένα την  Αρχή 
ή την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται και η οποία προβλέπεται από την ∆ιακήρυξη.  

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θεωρεί ότι η συγκεκριµένη Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής δεν 
είναι σύµφωνη µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο 15 της ∆ιακήρυξης, που προβλέπει τον τύπο 
και τα υπόλοιπα στοιχεία της Εγγυητικής Επιστολής  

 
Κατόπιν των προαναφερόµενων και τους προηγηθέντες ελέγχους των «∆ικαιολογητικών 
Συµµετοχής» όλων των διαγωνιζοµένων, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

1. Απορρίπτει την προσφορά του διαγωνιζόµενου σχήµατος µε α/α «6» του Πίνακα 
συµµετεχόντων στον διαγωνισµό [HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. / 
SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. / PROTON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ / ΝΙΚΩΝ ∆ΟΥΒΕΑΣ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ / Α. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε. / ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ], 
διότι η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής µε αρ. 99723/14-4-09 του ΤΣΜΕ∆Ε (10.350,00 €), 
που κατατέθηκε, αναγράφει λανθασµένα την  Αρχή ή την Υπηρεσία προς την οποία 
απευθύνεται και η οποία προβλέπεται από την ∆ιακήρυξη.  

2. Όλοι οι υπόλοιποι διαγωνιζόµενοι πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής 
στο διαγωνισµό, και συνεπώς θα αξιολογηθούν οι «Τεχνικές Προσφορές» τους, σε επόµενες 
συνεδριάσεις της επιτροπής. 

 
 
 



Το παρόν Πρακτικό Ι συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε εφαρµογή του άρθρου 4.3 της 
Προκήρυξης και θα γνωστοποιηθεί στους διαγωνιζόµενους µε σχετική ανακοίνωση της προέδρου 
της Επιτροπής και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

Πίνακας ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής [σελίδες πέντε (5)] 

 
Το παρόν να τοιχοκολληθεί στο χώρο ανακοινώσεων της ∆.∆.Ε./Π.Η. 
 

 

 

 

Ιωάννινα, 5 Ιουνίου 2009  

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΕΛΕΝΗ  ΜΑΛΑΤΟΥ ΠΕΤΡΟΣ  ΒΡΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΚΟΛΙΑΣ 

  

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΕΛΕΝΗ ΣΑΜΑΡΑ 

 

 

 


