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ΘΕΜΑ 6ο
(ημερήσιας διάταξης)

Έγκριση πρακτικού παραλαβής προσφορών - ελέγχου δικαιολογητικών
συμμετοχής- οικονομικών προφορών για την εργασία «Χωματουργικές
εργασίες Δήμου Παιονίας».

Στο Πολύκαστρο σήμερα 10-12-2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09.00
στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παιονίας, ύστερα από την
αριθμ. 21.603/06-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε
νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Γκουντενούδης Χρήστος, 2) Μπαβέλης Δημήτριος ,
3) Σιωνίδης Κωνσταντίνος, 4) Τζούρτζος Αθανάσιος , 5)Φράγκος
Γεώργιος.
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Ευθυμιάδης Λάζαρος, 2) Αριζάνης Ηλίας.
*Πρίν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
αποφασίσθηκε η συζήτηση και ψήφιση των παρακάτω θεμάτων:
1. Ανάθεση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την
αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. Αξιούπολης Δήμου Παιονίας», με τη διαδικασία
της διαπραγμάτευσης
2.Ανάθεση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την
αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. Ευρωπού», με τη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης.
3.Ανάθεση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθειας εξοπλισμού παιδικών χαρών του
Δήμου Παιονίας Δ.Ε. Γουμένισσας και Τ.Κ Λειβαδίων», με τη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε :
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 127/2018 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «Χωματουργικές εργασίες Δήμου Παιονίας»,
εκδόθηκε από το Δήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού
Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το παρακάτω υπ’ αριθ
21060/27-11-2018 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των
τεχνικών προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’
αριθ. 127/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Το πρακτικό που
υποβάλλεται προς έγκριση έχει ως εξής:
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Πρακτικό
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Σήμερα την 27-11-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
στο Πολύκαστρο η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία συγκροτήθηκε με την
υπ’ αριθμόν 127/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να διενεργήσει το
συνοπτικό διαγωνισμό για την “ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ”
όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 20305/15.11.2018 διακήρυξη του Δημάρχου Παιονίας.
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες:
1) ΣΟΥΠΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2) ΤΣΟΥΠΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
3) ΤΣΙΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΕΛΗ
Η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων - προσφορών που κατέθεσαν οι
ενδιαφερόμενοι.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν
μπορεί να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της
αποσφράγισης του φακέλου που κατέθεσαν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς.
Οι διαγωνιζόμενοι σύμφωνα με τη σειρά κατάθεσης των προσφορών τους είναι οι
κάτωθι:
1. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΣΙΒΕΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
3. ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
4. ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΖΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Αρχικά η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισμένος
φάκελος κ.λ.π.) και στη συνέχεια προχώρησε στην αποσφράγιση και μονογραφή του
κυρίως φακέλου, του φακέλου δικαιολογητικών και του φακέλου της τεχνικής
προσφοράς και κατέγραψε περιληπτικά τα περιεχόμενα των φακέλων, όπως παρακάτω:
1. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(α) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016).
(β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1. Φωτοαντίγραφο των αδειών των παρακάτω οχημάτων:
 Εκσκαφέας με ερπύστρια ή λαστιχοφόρος (Τσάπα τ. CATERPILLAR)
 Διαμορφωτής 140 ΗΡ (GRADER τ. CATERPILLAR)
 Εκσκαφέας 75 ΗΡ (τ. JCB)
 Αυτοκίνητο φορτηγό 250 ΗΡ
 Μικρός φορτωτής-τσαπάκι 35 ΗΡ (τ. bobcat)
 Φορτωτής 150 ΗΡ
 Προωθητής γαιών τύπου D6 Caterpillar
2. Αντίγραφο άδειας χειριστών.
3. Φωτοαντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ την
ημέρα του διαγωνισμού.
4. Παραστατικά πληρωμής τελών 2018.
5. Ενοικιαστήριο μηχανημάτων
2.

ΣΙΒΕΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

(α) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016).
(β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1. Φωτοαντίγραφο των αδειών των παρακάτω οχημάτων:
 Εκσκαφέας με ερπύστρια ή λαστιχοφόρος (Τσάπα τ. CATERPILLAR)
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 Διαμορφωτής 140 ΗΡ (GRADER τ. CATERPILLAR)
 Εκσκαφέας 75 ΗΡ (τ. JCB)
 Αυτοκίνητο φορτηγό 250 ΗΡ
 Μικρός φορτωτής-τσαπάκι 35 ΗΡ (τ. bobcat)
 Φορτωτής 150 ΗΡ
 Προωθητής γαιών τύπου D6 Caterpillar
2. Αντίγραφο άδειας χειριστών.
3. Φωτοαντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ την
ημέρα του διαγωνισμού.
4. Παραστατικά πληρωμής τελών 2018.
5. Ενοικιαστήριο μηχανημάτων
3. ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
(α) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016).
(β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1. Φωτοαντίγραφο των αδειών των παρακάτω οχημάτων:
 Εκσκαφέας με ερπύστρια ή λαστιχοφόρος (Τσάπα τ. CATERPILLAR)
 Διαμορφωτής 140 ΗΡ (GRADER τ. CATERPILLAR)
 Εκσκαφέας 75 ΗΡ (τ. JCB)
 Αυτοκίνητο φορτηγό 250 ΗΡ
 Μικρός φορτωτής-τσαπάκι 35 ΗΡ (τ. bobcat)
 Φορτωτής 150 ΗΡ
 Προωθητής γαιών τύπου D6 Caterpillar
2. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.
3. Αντίγραφο άδειας χειριστών.
4. Φωτοαντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ την
ημέρα του διαγωνισμού.
5. Παραστατικά πληρωμής τελών 2018.
6. Ενοικιαστήριο μηχανημάτων
4. ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(α) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016).
(β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1. Φωτοαντίγραφο των αδειών των παρακάτω οχημάτων:
 Εκσκαφέας με ερπύστρια ή λαστιχοφόρος (Τσάπα τ. CATERPILLAR)
 Διαμορφωτής 140 ΗΡ (GRADER τ. CATERPILLAR)
 Εκσκαφέας 75 ΗΡ (τ. JCB)
 Αυτοκίνητο φορτηγό 250 ΗΡ
 Μικρός φορτωτής-τσαπάκι 35 ΗΡ (τ. bobcat)
 Φορτωτής 150 ΗΡ
 Προωθητής γαιών τύπου D6 Caterpillar
2. Αντίγραφο άδειας χειριστών.
3. Φωτοαντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ την
ημέρα του διαγωνισμού.
4. Παραστατικά πληρωμής τελών 2018.
5. Ενοικιαστήριο μηχανημάτων
ΖΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
(α) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016).
(β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1. Φωτοαντίγραφο των αδειών των παρακάτω οχημάτων:
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 Εκσκαφέας με ερπύστρια ή λαστιχοφόρος (Τσάπα τ. CATERPILLAR)
 Διαμορφωτής 140 ΗΡ (GRADER τ. CATERPILLAR)
 Εκσκαφέας 75 ΗΡ (τ. JCB)
 Αυτοκίνητο φορτηγό 250 ΗΡ
 Μικρός φορτωτής-τσαπάκι 35 ΗΡ (τ. bobcat)
 Φορτωτής 150 ΗΡ
 Προωθητής γαιών τύπου D6 Caterpillar
2. Αντίγραφο άδειας χειριστών.
3. Φωτοαντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ την
ημέρα του διαγωνισμού.
4. Παραστατικά πληρωμής τελών 2018.
5. Ενοικιαστήριο μηχανημάτων
5. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
(α) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016).
(β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1. Φωτοαντίγραφο των αδειών των παρακάτω οχημάτων:
 Εκσκαφέας με ερπύστρια ή λαστιχοφόρος (Τσάπα τ. CATERPILLAR)
 Διαμορφωτής 140 ΗΡ (GRADER τ. CATERPILLAR)
 Εκσκαφέας 75 ΗΡ (τ. JCB)
 Αυτοκίνητο φορτηγό 250 ΗΡ
 Μικρός φορτωτής-τσαπάκι 35 ΗΡ (τ. bobcat)
 Φορτωτής 150 ΗΡ
 Προωθητής γαιών τύπου D6 Caterpillar
2. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.
3. Αντίγραφο άδειας χειριστών.
4. Φωτοαντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ την
ημέρα του διαγωνισμού.
5. Παραστατικά πληρωμής τελών 2018.
6. Ενοικιαστήριο μηχανημάτων
Εισηγείται προς τη Οικονομική Επιτροπή
Α. Την πρόκριση στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού των συμμετεχουσών εταιριών
ΖΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ και ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., κρίνοντας το
περιεχόμενο των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς πλήρες
και σύμφωνο με τους όρους της διακήρυξης.
Β. Την απόρριψη της προσφοράς των εταιριών:
1.
ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, καθώς αυτή αποκλίνει κατά παράβαση των
απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως αυτοί
περιγράφονται στο σώμα της διακήρυξης και συγκεκριμένα στο άρθρο 19 περιεχόμενο
φακέλου «τεχνικής προσφοράς» διότι:

Δεν προσκομίστηκε παραστατικό πληρωμής τελών 2018 για το μηχάνημα
μικρός φορτωτής-τσαπάκι 35 ΗΡ (τ. bobcat),

Τα στοιχεία των μηχανημάτων Προωθητής γαιών τύπου D6 Caterpillar και Διαμορφωτής
140 ΗΡ (GRADER τ. CATERPILLAR) τα οποία και εμφανίζονται με ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης
δεν συμφωνούν με τα στοιχεία στα αντίστοιχα ασφαλιστήρια συμβόλαια και άδειες κυκλοφορίας
2.
ΣΙΒΕΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ, καθώς αυτή αποκλίνει κατά παράβαση των απαράβατων
όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως αυτοί περιγράφονται στο
σώμα της διακήρυξης και συγκεκριμένα στο άρθρο 19 περιεχόμενο φακέλου «τεχνικής
προσφοράς» διότι:
•
Δεν προσκομίστηκε παραστατικό πληρωμής τελών 2018 για το μηχάνημα
μικρός φορτωτής-τσαπάκι 35 ΗΡ (τ. bobcat),

Δεν προσκομίστηκε παραστατικό πληρωμής τελών 2018 και άδεια
κυκλοφορίας για το μηχάνημα αυτοκίνητο φορτηγό 250 ΗΡ,
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•
Τα στοιχεία των μηχανημάτων Προωθητής γαιών τύπου D6 Caterpillar και
Διαμορφωτής 140 ΗΡ (GRADER τ. CATERPILLAR) τα οποία και εμφανίζονται με
ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης δεν συμφωνούν με τα στοιχεία στα αντίστοιχα
ασφαλιστήρια συμβόλαια και άδειες κυκλοφορίας
3.
ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., καθώς αυτή αποκλίνει κατά
παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως
αυτοί περιγράφονται στο σώμα της διακήρυξης και συγκεκριμένα στο άρθρο 19
περιεχόμενο φακέλου «τεχνικής προσφοράς» διότι:
•
Δεν προσκομίστηκαν παραστατικά πληρωμής τελών, άδειες, ασφαλιστικά
συμβάλαια, για τα μηχανήματα εκσκαφέας με ερπύστρια ή λαστιχοφόρος (Τσάπα τ.
CATERPILLAR), προωθητής γαιών τύπου D6 Caterpillar,
Επιπλέον κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της
προσφοράς, όπως αυτοί περιγράφονται στο σώμα της διακήρυξης και συγκεκριμένα
στο άρθρο 20 περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς διότι ο φάκελος που
κατατέθηκε δεν ήταν σφραγισμένος.
4.
ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, καθώς αυτή αποκλίνει κατά παράβαση των απαράβατων
όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως αυτοί περιγράφονται στο
σώμα της διακήρυξης και συγκεκριμένα στο άρθρο 19 περιεχόμενο φακέλου «τεχνικής
προσφοράς» διότι:
•
Δεν προσκομίστηκε αντίγραφο άδειας χειριστή (άδεια οδήγησης) για το
μηχάνημα Αυτοκίνητο φορτηγό 250 ΗΡ.
Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των
οικονομικών φορέων που έγιναν δεκτοί στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, και
συγκεκριμένα των :
1. ΖΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Αναλυτικά οι οικονομικές προσφορές των ανωτέρω όπως διορθώθηκαν από την
επιτροπή έχουν ως εξής:

1. ΖΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΜΑΔA ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ
(€)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΚΑΤΆ ΟΜΑΔΑ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ (%)*

Α/Α/
1η

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΤΩΣΗ
(€)

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕ
Σ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

56.451,61

ΣΥΝΟΛΟ

56.451,61

50.806,45

ΦΠΑ 24%

13.548,39

12.193,55

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

70.000,00

63.000,00

ΔΕΚΑ
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2. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΟΜΑΔA ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ (€)

Α/Α/
1η

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΤΆ ΟΜΑΔΑ ΣΕ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (%)*
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΣΑΡΑΝΤΑ
ΕΞΙ

ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΤΩΣΗ
(€)

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩ
Σ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕ
Σ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

56.451,61

ΣΥΝΟΛΟ

56.451,61

30.483,87

ΦΠΑ 24%

13.548,39

7.316,13

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

70.000,00

37.800,00
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Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με το έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας, η
προσφερόμενη έκπτωση κάθε ομάδας υλικών θα εφαρμοστεί σε όλες τις τιμές μονάδας
των υλικών της ομάδας.
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθ. 20305/15.11.2018 διακήρυξη του Δημάρχου.
2. Την παρ. 4 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 107 παρ. 18 του ν. 4497/17.
3. Το γεγονός ότι δόθηκε ευρεία δημοσιότητα στη διακήρυξη, με αποτέλεσμα τη
διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού.
4. Τις προσφορές που υποβλήθηκαν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του
παρόντος.

Εισηγείται προς τη Οικονομική επιτροπή:
Να κατακυρωθεί η προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής στην εταιρία
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. κρίνοντας κατά τα ανωτέρω την
προσφορά ικανοποιητική για τον Δήμο και σύμφωνη με τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε
και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1) ΣΟΥΠΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
2) ΤΣΟΥΠΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
3) ΤΣΙΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το ανωτέρω
πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2) τους όρους της υπ΄αριθ. 20305/15.11.2018 Διακήρυξης
3) την υπ’ αριθ. 398 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
4) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω
απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου
ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ
80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης
πίστωσης .
5) το υπ’ αριθ. 21060/27-11-2018
πρακτικό ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
6) τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση του υπ’ αριθ. 21060/27-11-2018 πρακτικού ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ και
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη της
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ως προσωρινού αναδόχου του
διαγωνισμού «Χωματουργικές εργασίες Δήμου Παιονίας» κρίνοντας κατά τα
ανωτέρω την προσφορά ικανοποιητική για τον Δήμο και σύμφωνη με τους όρους
και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 160/2018.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η
Συνεδρίαση.
Για το 27ο/2018 Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα
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Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ
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