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ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού
διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου
«Επέκταση νεκροταφείου Κουμαριάς»

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»

H δέσμευση της πίστωσης έγινε με την 578/21791/10-08-

2018 ΑΑΥ και στη συνέχεια βάσει της 521/2018 αποφάσεως της

Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της

διακήρυξης του τακτικού διαγωνισμού για το έργο «Επέκταση

νεκροταφείου Κουμαριάς» εκδόθηκε από τον Δήμαρχο η

προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ

(ΑΔΑΜ:18PROC003643414)

Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό έξι (6) συμμετέχοντες

εκ των οποίων δεν έγινε δεκτός ένας (1) για τον παρακάτω λόγο,

σύμφωνα με το από 20-09-2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας

Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Βέροιας



του διαγωνισμού.

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

1 ΔΗΜΟΛΙΑΡΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και ΣΙΑ

Έδωσε προσφορά δια χειρός τρίτου
χωρίς την κατάλληλη εξουσιοδότηση

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με

την υπ’ αριθ. 521/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,

γνωμοδότησε με το από 20-09-2018 1ο πρακτικό προς την

οικονομική επιτροπή κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 99

του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη του ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗ ΠΕΤΡΟΥ

ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού διότι η προσφορά που

υπέβαλε κρίθηκε πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης

και προσέφερε τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφοράς μόνο βάσει τιμής με ποσοστό έκπτωσης 56,119%.

Σας διαβιβάζουμε το σχετικό 1ο πρακτικό κατ’ εφαρμογή των

διατάξεων του άρθρου 99 του Ν. 4412/2016 για την έγκριση ή μη.

Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η

Οικονομική Επιτροπή καλείται:

1) Να εγκρίνει το ανωτέρω 1ο πρακτικό της επιτροπής

διαγωνισμού.

2) Να αναδείξει προσωρινό μειοδότη του έργου τον

ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗ ΠΕΤΡΟ με ποσοστό έκπτωσης 56,119%

και συμβατικό ποσό 7.077,46€ χωρίς το ΦΠΑ ή 8.705,00€

με το ΦΠΑ

Συνημμένα:
1. Το από 20-09-2018 1ο πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού
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