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Αρ. Πρωτ. 1200-2021-09-480/22-09-2021 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α΄ & Β΄ ΣΤΑΔΙΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 925 (α/α: 133748) 

Η ΕΑΒ Α.Ε την 31-05-2021 προέβη στην δημοσίευση του υπ’ αριθ. 925 Ανοικτού 

Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού,  με αντικείμενο την Επιλογή Αναδόχου που 

θα αναλάβει την παροχή «Υπηρεσιών διενέργειας μετρήσεων ατμοσφαιρικών 

εκπομπών (αερίων ρύπων) στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ Α.Ε» για τρία (3) έτη, 

συνολικού προϋπολογισμού €72.000,00 χωρίς Φ.Π.Α, με καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών κατόπιν παράτασης την 5-07-2021.  

 

Ο ανωτέρω Διαγωνισμός αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 21PROC008685557), στο 

ΕΣΗΔΗΣ (α/α 133748), στην Διαύγεια (ΑΔΑ: ΨΚ0Ν469Η1Γ-ΑΕΠ) και στην ιστοσελίδα 

της ΕΑΒ Α.Ε.  Για τον εν λόγω Διαγωνισμό υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα προσφορές 

από τέσσερις (4) συμμετέχουσες  εταιρείες, ήτοι : 

1) «Α. ΤΣΙΠΟΥΡΗ Ν. ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ  με το δ.τ. ALFA MEASUREMENTS»,  

2) «TERRA NOVA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ με το δ.τ. TERRA 

NOVA», 

3) «ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ με το δ.τ. ENVIROMETRICS» και  

4) «ΜΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ».  

 

Την 26-08-2021 διενεργήθηκε από την συσταθείσα Επιτροπή Αξιολόγησης (εφεξής 

χάρις συντομίας «Επιτροπή») η ηλεκτρονική  αποσφράγιση  (μέσω της πλατφόρμας 

ΕΣΗΔΗΣ) των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς» των ως άνω 

αναφερόμενων  προσφερόντων  οικονομικών  φορέων  (Α΄ Στάδιο αξιολόγησης), 

όπως οριζόταν στην Διακήρυξη. 

 

Με το σχετικό υποβληθέν πρακτικό η αρμόδια  Επιτροπή διαπίστωσε  ότι: 

«Ο φάκελος των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» του 

οικονομικού φορέα «ALFA MEASUREMENTS Ο.E.» πληροί τους όρους, τα άρθρα και 

τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης. 

Ο φάκελος των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» του 

οικονομικού φορέα «TERRA NOVA ΕΠΕ.»: πληροί τους όρους, τα άρθρα και τις 

προϋποθέσεις της Διακήρυξης. 
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Ο φάκελος των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» του 

οικονομικού φορέα «ENVIROMETRICS ΕΠΕ.»: πληροί τους όρους, τα άρθρα και τις 

προϋποθέσεις της Διακήρυξης. 

Ο φάκελος των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» του 

οικονομικού φορέα «ΜΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.»: δεν πληροί τους 

όρους, τα άρθρα και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης και συγκεκριμένα  τον όρο 

περί της Εγγύησης Συμμετοχής, τον όρο που αφορά το Τυποποιημένο Έντυπο, 

Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) και τον όρο της Υπεύθυνης δήλωσης.».  

Το Α΄ Στάδιο αξιολόγησης ολοκληρώθηκε με το σχετικό Πρακτικό και την ακόλουθη 

εισήγηση: 

« 1. Για τον οικονομικό φορέα «ALFA MEASUREMENTS Ο.E.»: 

Την αποδοχή της προσφοράς του και την προώθηση του στο Β΄ Στάδιο Αξιολόγησης, 

ήτοι την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του, καθώς ο  υποβληθείς φάκελος 

των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» πληροί τους όρους, τα 

άρθρα και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης. 

2. Για τον οικονομικό φορέα «TERRA NOVA ΕΠΕ.»: 

Την αποδοχή της προσφοράς του και την προώθηση του στο Β΄ Στάδιο Αξιολόγησης, 

ήτοι την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του, καθώς ο  υποβληθείς φάκελος 

των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» πληροί τους όρους, τα 

άρθρα και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης. 

3. Για τον οικονομικό φορέα «ENVIROMETRICS ΕΠΕ»: 

Την αποδοχή της προσφοράς του και την προώθηση του στο Β΄ Στάδιο Αξιολόγησης, 

ήτοι την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του, καθώς ο  υποβληθείς φάκελος 

των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» πληροί τους όρους, τα 

άρθρα και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης. 

4. Για τον οικονομικό φορέα «ΜΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.»: 

Την απόρριψη της προσφοράς του για τους προαναφερόμενους λόγους και τον  

αποκλεισμό του από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης καθώς ο  υποβληθείς 

φάκελος των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» δεν πληροί τους 

όρους, τα άρθρα και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης.»      

 

Την 10-09-2021 η Επιτροπή προχώρησε στην  ηλεκτρονική αποσφράγιση των  

«Οικονομικών προσφορών» (Β’ Στάδιο αξιολόγησης) και με το σχετικό Πρακτικό της 

κατέγραψε τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

«1) Ο οικονομικός φορέας   «ALFA MEASUREMENTS Ο.E.» υπέβαλε οικονομική 

προσφορά αντί του τιμήματος εξηνταοκτώ χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ 
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(68.880,00 €), χωρίς Φ.Π.Α. Η εν λόγω προσφορά είναι εντός του τεθέντος 

προϋπολογισμού ποσού 72.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. 

2) Ο οικονομικός φορέας   «TERRA NOVA ΕΠΕ.» υπέβαλε οικονομική προσφορά αντί 

του τιμήματος εξήντα τρείς χιλιάδες εννιακόσια τριάντα ευρώ (63.930,00 €), χωρίς 

Φ.Π.Α. Η εν λόγω προσφορά είναι εντός του τεθέντος προϋπολογισμού ποσού 

72.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. 

3) Ο οικονομικός φορέας   «ENVIROMETRICS ΕΠΕ» υπέβαλε οικονομική προσφορά 

αντί του τιμήματος εξήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (66.400,00 €), χωρίς Φ.Π.Α. 

Η εν λόγω προσφορά είναι εντός του τεθέντος προϋπολογισμού ποσού 72.000,00 €, 

χωρίς Φ.Π.Α.», 

και εισηγήθηκε την ανακήρυξη της μειοδότριας εταιρείας με την επωνυμία «TERRA 

NOVA ΕΠΕ.» ως προσωρινού Αναδόχου του Διαγωνισμού που θα αναλάβει την 

παροχή “Υπηρεσιών διενέργειας μετρήσεων ατμοσφαιρικών εκπομπών (αερίων 

ρύπων) στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ Α.Ε» για τρία(3) έτη” έναντι του ποσού 

63.930,00€ χωρίς Φ.Π.Α., συνολικού προϋπολογισμού 72.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.   

Λαμβανομένων υπόψη όλων των ανωτέρω, η ΕΑΒ Α.Ε αποφασίζει :  

Την ανακήρυξη της εταιρείας με την επωνυμία «TERRA NOVA ΕΠΕ.» ως 

Προσωρινού Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή  «Υπηρεσιών διενέργειας 

μετρήσεων ατμοσφαιρικών εκπομπών (αερίων ρύπων) στις εγκαταστάσεις της 

ΕΑΒ Α.Ε» για τρία (3) έτη, με συμβατικό τίμημα εξήντα τρείς χιλιάδες εννιακόσια 

τριάντα ευρώ (63.930,00 €), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α, έναντι 

προϋπολογιστικού κόστους εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ  (72.000,00 €), πλέον 

Φ.Π.Α.                                                                                        

 

Για την ΕΑΒ Α.Ε.                                                          Aκριβές Αντίγραφο 

                                                      Δυνάμει εξουσιοδοτήσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου 
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