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ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου πρακτικού του Ανοικτού-Τακτικού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού του έργου «Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από οδό Μανδηλαρά
έως οδό Απόλλωνος» και κατακύρωση της σύμβασης.
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή : «...Με την
επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη
διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί
να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς
επιστήμονες...».
Βάσει της αριθμ. 613/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του Ανοικτού-Τακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
για το έργο «Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από οδό Μανδηλαρά έως οδό Απόλλωνος»,
εκδόθηκε από τον Δήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο
ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 18PROC003966319).
Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό τέσσερις (4) συμμετέχοντες, από τους οποίους
έγιναν όλοι, σύμφωνα με το από 29-11-2018 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του
Διαγωνισμού.
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 613/2018
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, γνωμοδότησε με το από 29-11-2018 πρακτικό
αξιολόγησης προς την οικονομική επιτροπή κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 99
του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ
ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού
διότι η προσφορά που υπέβαλε κρίθηκε πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης
και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή με ποσοστό έκπτωσης 42,01%.
Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αριθ. 633/2018 απόφαση της ενέκρινε το από 29-112018 Πρακτικό (1ο) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και ανέδειξε Προσωρινό
Ανάδοχο του έργου την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η εν λόγω απόφαση ανάδειξης του Προσωρινού μειοδότη του έργου
κοινοποιήθηκε σε όλους τους προσφέροντες. Κατά της απόφασης δεν κατατέθηκε ένσταση
εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (10 ημέρες από την κοινοποίησή της).
Κατόπιν αυτού, η Διευθύνουσα Υπηρεσία ειδοποίησε εγγράφως τον προσφέροντα, στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (Προσωρινό Ανάδοχο), την εταιρεία «ΑΦΟΙ
ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», να υποβάλλει (εντός 15
ημερών από την λήψη της πρόσκλησης) στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για
έλεγχο, τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2 έως 23.10 της διακήρυξης του ανωτέρω έργου.
Ο προσωρινός ανάδοχος προσκόμισε στην υπηρεσία εντός της αιτούμενης προθεσμίας
σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών, ο οποίος ελέγχθηκε από την επιτροπή και
διαπιστώθηκαν ελλείψεις οι οποίες συμπληρώθηκαν κατόπιν νέας πρόσκλησης. Η επιτροπή
συνέταξε το από 22.01.2019 πρακτικό (2ο).

Σας διαβιβάζουμε το σχετικό πρακτικό κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 105
και 106 του Ν.4412/2016 για την έγκριση ή μη.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται:
1) Να εγκρίνει ή μη το από 22-01-2019 Πρακτικό (2ο) της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού.
2) Να κατακυρώσει ή μη τη σύμβαση για το έργο «Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από οδό
Μανδηλαρά έως οδό Απόλλωνος», στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ
ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσοστό έκπτωσης 42,01% δηλαδή
έναντι του συνολικού ποσού των 164.751,49€ (χωρίς Φ.Π.Α.).
3) Να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο για την υπογραφή της σύμβασης.
Συνημμένα:
1. Το από 22-01-2019 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.
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