
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ Α.Π. 2447/28.08.2020 
 

Πεντέλη Αττικής, 16/11/2020 
ΑΠ.: 846 

 
Σήμερα την 16η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, η συγκροτηθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Α.Α. ληφθείσα στην 
συνεδρίαση υπ’ αριθ.  1182/13.04.2020, επιτροπή, προέβη στη διαδικασία αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης που κατατέθηκαν από τους Προσωρινούς Αναδόχους του συνοπτικού διαγωνισμού, με Αρ. Πρωτ. 
Τεύχους Διακήρυξης No 2447/28.08.2020 και τίτλο:  
 
«Προκήρυξη Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων ανταλλακτικών οργάνων 
μετρήσεων και την παροχή υπηρεσιών επισκευών στο πλαίσιο του υποέργου Νο 2 «PANACEA EAA», της Πράξης 
«ΠΑΝελλΑδιΚή υποδομή για τη μΕλέτη της ατμοσφαιρικής σύστασης και κλΙματικής Αλλαγής (ΠΑΝΑΚΕΙΑ)» με κωδικό 
MIS (ΟΠΣ) 5021516 , η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και καινοτομίας-Β’ Κύκλος», 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ) 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» με Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Δρ. Ευάγγελο Γερασόπουλο. 
 
Η Επιτροπή έχει ήδη διενεργήσει την αποσφράγιση και αξιολόγηση (i) των δικαιολογητικών συμμετοχής, (ii) των 
τεχνικών προσφορών, και (iii) των οικονομικών προσφορών του ανωτέρω Διαγωνισμού (Πρακτικό Επιτροπής με ΑΠ 
674/17.09.2020) και προχώρησε με την αποσφράγιση και αξιολόγηση του φακέλου των Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης, των κάτωθι (σύμφωνα με τον κάτωθι Πίνακα 1) υποψηφίων αναδόχων (προσωρινοί μειοδότες) ο 
οποίοι  υπέβαλαν την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής αποδεκτή προσφορά, στο πλαίσιο 
του ως άνω Διαγωνισμού Προμήθειας, οι οποίοι προσκλήθηκαν εγγράφως (ΑΠ ΙΕΠΒΑ 758, 759, 760, 761/19.10.2020) 
για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και υπέβαλαν εμπρόθεσμα τον απαιτούμενο φάκελο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
 

α/
α 

 
Προσφέρων Αρ. πρωτ.φακέλου Δικ/κων Κατακύρωσης 

1 
ΟΜΑΔΑ A 

ENVIROSYS ΕΠΕ ΑΠ. 779/22.10.2020 

2 
ΟΜΑΔΑ B 

ENCO ΕΠΕ ΑΠ. 785/23.10.2020 

3 
ΟΜΑΔΑ Γ 

PURCON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΠ. 770/21.10.2020 

4 
ΟΜΑΔΑ Δ Δεν υποβλήθηκε προσφορά – Κηρύχθηκε 

άγονος ο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την 
συγκεκριμένη Ομάδα 

Δεν υποβλήθηκε προσφορά – Κηρύχθηκε άγονος 
ο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την συγκεκριμένη 
Ομάδα 

5 
ΟΜΑΔΑ Ε 

ENVIROSYS ΕΠΕ ΑΠ. 779/22.10.2020 

6 
ΟΜΑΔΑ ΣΤ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΑΠ. 798/29.10.2020 

Πίνακας 1. Προσωρινοί μειοδότες 

 
Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, η Επιτροπή Αξιολόγησης προέβη: (i) στην αποσφράγιση των φακέλων των 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  των ως άνω μειοδοτών, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στη 
διακήρυξη, και (ii) στη μονογραφή των έντυπων των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Αξιολόγησης προχώρησε στον ουσιαστικό και αναλυτικό έλεγχο των στοιχείων του 
φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.  
Στα πλαίσια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι: (i) ο φάκελος των δικαιολογητικών κατακύρωσης των υποψηφίων του 
Πίνακα 1, ήταν πλήρης και σύμφωνος με την κείμενη νομοθεσία και την διακήρυξη του διαγωνισμού, και (ii) όλα τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης ήταν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την διακήρυξη του διαγωνισμού.  
Ακολούθως, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού έλαβε υπόψη, τα αποτελέσματα της Οικονομικής 
Αξιολόγησης, βάσει του με Α.Π. 674/17.09.2020 Πρακτικού Προσωρινού Αναδόχου, τα οποία αποτυπώνονται στον 
κάτωθι Πίνακα 2.  
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ΟΜΑΔΑ   Εταιρεία/Φυσικό Πρόσωπο Οικονομική Προσφορά πλέον Φ.Π.Α. 

 
Α ENVIROSYS ΕΠΕ 9.500,00€ 

 
       Β ENCO ΕΠΕ 4.000,00€ 

 
       Γ PURCON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 6.203,72€ 

 
       Ε ENVIROSYS ΕΠΕ 2.000,00€ 

 
       ΣΤ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ 21.857,48€ 

Πίνακας 2. Αποτελέσματα Οικονομικής Αξιολόγησης ανά Ομάδα των υποψηφίων αναδόχων εταιρειών που υπέβαλαν αποδεκτές 
προσφορές  

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Επιτροπή εισηγείται θετικά προς το Δ.Σ. του Ε.Α.Α., για την έκδοση της 
σχετικής απόφασης κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης ως ακολούθως: 

 Για την ΟΜΑΔΑ Α με την εταιρεία ENVIROSYS ΕΠΕ (Πίνακας 3), διότι υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής,  

 Για την ΟΜΑΔΑ Β με την εταιρεία ENCO ΕΠΕ (Πίνακας 3), διότι υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, 

 Για την ΟΜΑΔΑ Γ με την εταιρεία PURCON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (Πίνακας 3), διότι υπέβαλε την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, 

 Για την ΟΜΑΔΑ Ε με την εταιρεία ENVIROSYS ΕΠΕ (Πίνακας 3), διότι υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής και 

 Για την ΟΜΑΔΑ ΣΤ με την εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ (Πίνακας 3), διότι υπέβαλε την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. 

 

 
ΟΜΑΔΑ   Εταιρεία/Φυσικό Πρόσωπο Οικονομική Προσφορά πλέον Φ.Π.Α. 

 
Α ENVIROSYS ΕΠΕ 9.500,00€ 

 
       Β ENCO ΕΠΕ 4.000,00€ 

 
       Γ PURCON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 6.203,72€ 

 
       Ε ENVIROSYS ΕΠΕ 2.000,00€ 

 
       ΣΤ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ 21.857,48€ 

Πίνακας 3. Μειοδότρια εταιρεία ανά Ομάδα (οριστικός ανάδοχος) καθώς και η αξία (χωρίς ΦΠΑ) ανά Ομάδα του Διαγωνισμού 

 
Στο σημείο αυτό η επιτροπή συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο και υπογράφει σε τρία (3) αντίγραφα. 

 
Πεντέλη Αττικής, 

16-11-2020 
Η Επιτροπή             Υπογραφή 

   Ευάγγελος Γερασόπουλος 
 

Βασίλης Αμοιρίδης          

Χαράλαμπος Κοντοές 
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