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          Λαγκαδάς, 30 Σεπτεμβρίου 2015 

          Αρ. Πρωτ.: 2019 

 
 
                                                         ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ/ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ/  
ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
 
Τίτλος έργου: 
«Συνεργασία με τοπογράφο μηχανικό για τη μετατροπή των συντεταγμένων ου 
αναφέρονται στην ΚΥΑ οριοθέτησης περιοχών προστασίας Εθνικού πάρκου 
υγροτόπου των λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών (ΚΥΑ 
6919/2004) (σημεία 1 έως 217) στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ87». 
 

Προϋπολογισμός: 
Ο προϋπολογισμός για το παραπάνω έργο δίνεται ακολούθως: 
 
 

Νο  Τίτλος έργου 
Προϋπ/σμός  

με ΦΠΑ 

1 

«Συνεργασία με τοπογράφο μηχανικό για 
τη μετατροπή των συντεταγμένων ου 
αναφέρονται στην ΚΥΑ οριοθέτησης 
περιοχών προστασίας Εθνικού πάρκου 
υγροτόπου των λιμνών Κορώνειας – Βόλβης 
και Μακεδονικών Τεμπών (ΚΥΑ 6919/2004) 
(σημεία 1 έως 217) στο σύστημα αναφοράς 
ΕΓΣΑ87» 

2.500,00€ 
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Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε :  

1) Στον πίνακα ανακοινώσεων του Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας - 
Βόλβης 

2) Στη διαύγεια 
3) Στο site του Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας – Βόλβης 
4) Στο ΚΗΜΔΗΣ 
 
 
Σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
και ώρα 09:00 στην έδρα του Φ.Δ., Σ. Τσακάλη 21 στον Λαγκαδά 
Θεσσαλονίκης, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η επιτροπή  αξιολόγησης 
προσφορών ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής υπηρεσιών και προμηθειών 
πρόχειρων διαγωνισμών για την επιλογή αναδόχου για το παραπάνω έργο, 
αποτελούμενη σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 166/2014 Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φ.Δ. όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’αριθ. 171/15 
απόφαση, από τους: 
 

1. Γκορέζη Χριστίνα 

2. Κουλογιάννης Σωτήρης  

3. Πατσιά Αθηνά 

Στην Επιτροπή Αξιολόγησης υποβλήθηκαν μέσω του πρωτοκόλλου του Φ.Δ. 
προσφορά από τους παρακάτω τοπογράφους μηχανικούς : 
 

1) Κωνσταντίνος Καλοκύρης 

2) Πατσιαλής Κων. Θωμάς 

Στη συνέχεια αποσφραγίστηκε ο κυρίως φάκελος, που περιείχε τον φάκελο 
δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς. Ακολούθησε η μονογραφή των 
δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο, από την Επιτροπή 
Αξιολόγησης. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς μονογραφήθηκε, αλλά 
δεν ανοίχθηκε και φυλάχθηκε σε ασφαλές μέρος.  
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Αξιολόγησης συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση, 
προκειμένου να ελέγξει την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν.  
Οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά συμμετοχής που κατέθεσαν οι παραπάνω 
υποψήφιοι ανάδοχοι ήταν πλήρεις, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της προκήρυξης.  



 
 

3 

Όσον αφορά την τεχνική προσφορά που κατέθεσαν, η επιτροπή αφού 
διαπίστωσε ότι το περιεχόμενο τους ικανοποιεί τους όρους της προκήρυξης  τις 
έκανε αποδεκτές. 
Στην συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην οικονομική αξιολόγηση των 
οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν και έγιναν αποδεκτές από το Φ.Δ. 
Η Επιτροπή, μετά το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς διαπίστωσε τα εξής: 
  

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ 23% ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

Κωνσταντίνος 

Καλοκύρης 

 

1.300,00 299,00 1.599,00 

Πατσιαλής 

Κων. Θωμάς 

 

1.000,00 230,00 1.230,00 

 
Η επιτροπή εισηγείται την ανακήρυξη αναδόχου του διαγωνισμού για το έργο : 
«Συνεργασία με τοπογράφο μηχανικό για τη μετατροπή των συντεταγμένων 
ου αναφέρονται στην ΚΥΑ οριοθέτησης περιοχών προστασίας Εθνικού πάρκου 
υγροτόπου των λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών (ΚΥΑ 
6919/2004) (σημεία 1 έως 217) στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ87» τoν 
τοπογράφο μηχανικό με την επωνυμία : Πατσιαλή Κων. Θωμά έναντι του 
ποσού των 1.230,00€ με Φ.Π.Α. 
 
Το παρόν πρακτικό υπογράφεται σε δύο αντίτυπα από τα μέλη της Επιτροπής.  
 
Η  Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 
 
 

1. Γκορέζη Χριστίνα                                 ……………………………… 
 
2. Κουλογιάννης Σωτήρης                      ……………………………… 
 
3. Πατσιά Αθηνά                                      ……………………………… 


