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ΘΕΜΑ: "Έγκριση 2ου Πρακτικού του Ανοικτού-Τακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΦΩΝ ΚΟΥΣΙΟΥ " 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 
 

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 υπ' αριθ. 865/2017 (ΑΔΑ:ΨΒΟΑΩ9Ο-Α2Ω) Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με 

την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του Ανοικτού-Τακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για 

το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΦΩΝ ΚΟΥΣΙΟΥ», εκδόθηκε από τον 

Δήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 

(ΑΔΑΜ:18PROC002549285). 

Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό δεκατρείς (13) συμμετέχοντες και έγιναν δεκτοί όλοι, 

σύμφωνα με το από 16-02-2018 1
ο
 Πρακτικό (ορθή επανάληψη) της Επιτροπής Διενέργειας του 

Διαγωνισμού. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 865/2018 Απόφαση της 

Οικονομικής  Επιτροπής, γνωμοδότησε με το από 16-02-2018 1
ο
 Πρακτικό (ορθή επανάληψη)  προς την 

Οικονομική Επιτροπή κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 99 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη της 

"ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕ" ως Προσωρινού Αναδόχου του διαγωνισμού διότι η προσφορά που υπέβαλε 

κρίθηκε πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με ποσοστό έκπτωσης 47,36%.  

 Το 1ο πρακτικό του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την 151/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

η οποία κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς μέσω της πλατφόρμας των ηλεκτρονικών 

διαγωνισμών του ΕΣΗΔΗΣ και δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ελέγξουν τα δικαιολογητικά 

όλων. 

Οικονομική Επιτροπή  

 Δήμου Βέροιας 



 Μέσα στην νόμιμη προθεσμία του άρθρου 4.3. της διακήρυξης, υποβλήθηκε μέσω της επικοινωνίας του 

συστήματος, ένσταση του οικονομικού φορέα  «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε». 

Η Οικονομική Επιτροπή με την 176/2018 απόφαση της αποδέχτηκε την από 16.03.2018 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και απέρριψε την από 12.03.2018 ένσταση της 

εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.». 

Κατόπιν κοινοποίησης της 176/2018 απόφασης μέσω της επικοινωνίας του συστήματος στους 

συμμετέχοντες,  η Διευθύνουσα Υπηρεσία ειδοποίησε μέσω της επικοινωνίας του συστήματος την 

προσφέρουσα εταιρεία, στην οποία πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (Προσωρινό Ανάδοχο), "ΦΟΡΕΑΣ 

ΑΤΕΒΕ ", 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 

που είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) ότι ήταν σε ισχύ την ημέρα 

διεξαγωγής του Διαγωνισμού (09-02-2018).  

Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε τα δικαιολογητικά μέσω της επικοινωνίας του συστήματος και 

προσκόμισε στην υπηρεσία εντός της αιτούμενης προθεσμίας σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών, ο 

οποίος ελέγχθηκε από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.  

H επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην σύνταξη του 2
ου

 πρακτικού του έργου του θέματος.  

Σας διαβιβάζουμε το σχετικό 2
ο
 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 21-05-2018 2
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. 

2) Να κατακυρώσει ή μη τη σύμβαση για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΦΩΝ ΚΟΥΣΙΟΥ», στην "ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕ " με ποσοστό έκπτωσης 47,36% 

δηλαδή με συμβατικό ποσό 1.448.950,79€ (χωρίς ΦΠΑ).  

3) Να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο για την υπογραφή της σύμβασης. 

Συνημμένα: 

1. Το από 21-05-2018 2
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. 

ΕΔ 

1. Φάκελος Έργου 

 

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος 

 

 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 

 

 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΎΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 

 

ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


