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Θέμα: Έγκριση ή μη πρακτικών διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την κατακύρωση της 

παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων». 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1ε΄ 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 191/2018 απόφασης Δ.Σ του Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια, της 

αρ. 353/2018 ΑΑΥ με την οποία ψηφίστηκε η σχετική πίστωση από τον προϋπολογισμό του 

Δήμου Βέροιας,  της 193/2018 με την οποία εγκρίθηκε η ενιαία μελέτη και της 278/2018   με την 

οποία συντάχθηκαν οι όροι ανοιχτού διαγωνισμού της υπηρεσίας ¨Διαγράμμιση οδών και 

διαβάσεων¨, εκδόθηκε από τον Αντιδήμαρχο η διακήρυξη του διαγωνισμού, η οποία 

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:18PROC003092077). 

Με την αριθμ. 443/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής  έγινε η  έγκριση του 1
ου

 ,  και του 

2
ου

  πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την ανωτέρω υπηρεσία και η ανάδειξη της 

εταιρείας «ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ως προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας με προσφερόμενη συνολική 

τιμή 38.709,22 € χωρίς ΦΠΑ, 

 

Στις 23-8-2018 η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης και 

μετά τον έλεγχό τους, συνέταξε το 3ο με το οποίο διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά της 

εταιρείας «ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με αριθμό ηλεκτρονική προσφοράς 99459  ήταν πλήρη  και σύμφωνα 

με τους όρους της διακήρυξης 

 

  Η Οικονομική επιτροπή έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

2. Την αριθμ. από 14.05.18 Διακήρυξη του διαγωνισμού. 

3. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

4. την με αριθμό 353/2018 ΑΑΥ 

5. Την 193/2018 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη 

6. Την 278/18 με την οποία συντάχθηκαν οι όροι ανοιχτού διαγωνισμού και συγκροτήθηκε η ΕΔ 

7. Τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού. 

8. Την αρ. 443/18 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων 

 

Καλείται να αποφασίσει: 

Την έγκριση ή μη του 3
ου

 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την ¨Διαγράμμιση οδών 

και διαβάσεων¨ και την κατακύρωση της υπηρεσίας στην:  



«ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, Τ.Κ. 57022, ΒΙ.ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ έναντι της συνολικής τιμής των 

38709,22 € χωρίς ΦΠΑ   

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 

345 έως 374) του Ν. 4412/2016. 

Επισημαίνεται σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.1 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 364 του 

Ν.4412/2016, ότι η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της 

κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας. 

  

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 

 και Αγροτικής Ανάπτυξης 

 

 

Σιδηρόπουλος Αθανάσιος 
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