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Θέμα: Έγκριση ή μη πρακτικών διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Διαγράμμιση οδών και
διαβάσεων».

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. 278/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής συντάχθηκαν οι όροι του
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Διαγράμμιση οδών και
διαβάσεων» και εκδόθηκε από τον Αντιδήμαρχο η σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού.

Στις 11/6/2018 έγινε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών
συμμετοχής – τεχνικών προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού.

Κατατέθηκαν τρεις προσφορές και η επιτροπή διαγωνισμού μετά την αξιολόγηση των
δικαιολογητικών, με το από 13/6/2018 Πρακτικό Ι, έκανε δεκτές τις δύο από τις τρείς
προσφορές.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου οικονομικής προσφοράς έγινε στις 26/6/2018
και η επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης συνέταξε το από 26/6/2018 2ο πρακτικό της,
με το οποίο προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή την ανάδειξη της ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ, ως προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας ¨Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων¨
για το Δήμο διότι η προσφορά κρίθηκε α) σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και β)
κρίνεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Έχοντας υπόψη :

 Την διακήρυξη του έργου.

 τις υποβληθείσες προσφορές.

 τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

 το 1ο και 2ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.

 Την με αριθμό 191/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας σχετικά
με την έγκριση διενέργειας της εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας.

 Την με αριθμό 193/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας, με την
οποία εγκρίνεται η μελέτη της υπηρεσίας,

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για:
1. Την έγκριση ή μη του 1ου και του 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την

«Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων»
2. Την ανάδειξη ή μη της ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΟΝΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ως προσωρινού αναδόχου



για την εκτέλεση της υπηρεσίας

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV
(άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
και Αγροτικής Ανάπτυξης

Σιδηρόπουλος Αθανάσιος

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΚΑΜ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 26/6/2018
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Προς : Οικονομική Επιτροπή
Τμήμα Συγκοινωνιων Κυκλοφορίας
Αδειών Μεταφορών
Πληρ. Σαμουηλίδου Π
Τηλ. 2331350605

Θέμα: Έγκριση ή μη πρακτικών διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Διαγράμμιση οδών και
διαβάσεων».

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. 278/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής συντάχθηκαν οι όροι του
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Διαγράμμιση οδών και
διαβάσεων» και εκδόθηκε από τον Αντιδήμαρχο η σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού.

Στις 11/6/2018 έγινε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών
συμμετοχής – τεχνικών προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού.

Κατατέθηκαν τρεις προσφορές και η επιτροπή διαγωνισμού μετά την αξιολόγηση των
δικαιολογητικών, με το από 13/6/2018 Πρακτικό Ι, έκανε δεκτές τις δύο από τις τρείς
προσφορές.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου οικονομικής προσφοράς έγινε στις 26/6/2018
και η επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης συνέταξε το από 26/6/2018 2ο πρακτικό της,
με το οποίο προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή την ανάδειξη της ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ, ως προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας ¨Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων¨
για το Δήμο διότι η προσφορά κρίθηκε α) σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και β)
κρίνεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Έχοντας υπόψη :

 Την διακήρυξη του έργου.

 τις υποβληθείσες προσφορές.

 τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

 το 1ο και 2ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.

 Την με αριθμό 191/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας σχετικά
με την έγκριση διενέργειας της εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας.

 Την με αριθμό 193/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας, με την
οποία εγκρίνεται η μελέτη της υπηρεσίας,

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για:
3. Την έγκριση ή μη του 1ου και του 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την

«Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων»
4. Την ανάδειξη ή μη της ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΟΝΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ως προσωρινού αναδόχου



για την εκτέλεση της υπηρεσίας

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV
(άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
και Αγροτικής Ανάπτυξης

Σιδηρόπουλος Αθανάσιος


