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ΘΕΜΑ 2ο
(Ημερήσιας Διάταξης)
Έγκριση πρακτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή
αναδόχου του έργου «Κατασκευή και βελτίωση υφιστάμενου αγροτικού
δρόμου οικ. Νέας Καβάλας- Σιταριάς».

Στο Πολύκαστρο σήμερα 18-04-2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 09.00
στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παιονίας, ύστερα από την
αριθμ. 5.369/12-04-2019 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) Ευθυμιάδης Λάζαρος,
3) Μπαβέλης Δημήτριος , 4) Σιωνίδης Κωνσταντίνος, 5) Φράγκος
Γεώργιος.
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Αριζάνης Ηλίας, 2) Δεβετζόπουλος Αιμίλιος.
Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
αποφασίσθηκε η συζήτηση και ψήφιση του παρακάτω θέματος:
1. Συγκρότηση επιτροπής ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή

συλλεκτήριου αγωγού ακαθάρτων, επέκταση εσωτερικού δικτύου
αποχέτευσης
και
Εγκατάσταση
Επεξεργασίας
Λυμάτων
οικισμού
Γουμένισσας του Δήμου Παιονίας».
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 168/2018 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης
του ανοιχτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή και
βελτίωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου οικ. Νέας Καβάλας- Σιταριάς»,
εκδόθηκε από το Δήμαρχο η διακήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε
στο ΚΗΜΔΗΣ
και συγκροτήθηκε η Επιτροπή διαγωνισμού (αριθμός απόφ
26/2019 Οικον. επιτροπής για την διόρθωση συγκρότησης επιτροπής διενέργειας
ανοιχτού διαγωνισμού έργου), η οποία την 28-03-2019 προέβη στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν στον παραπάνω
διαγωνισμό, συντάσσοντας το ακόλουθο πρακτικό:

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚ.
ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΣΙΤΑΡΙΑΣ», προϋπολογισμού 639.800,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.
24%), σύμφωνα α)με τις διατάξεις του Ν. 4412/16(Α΄147) β)τη διακήρυξη του
έργου του θέματος γ)την υπ΄ αριθμ. 83010/4098/26-7-2017 ΚΥΑ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με
το σύστημα υποβολής οικονομικής προσφοράς των διαγωνιζομένων, με ΕΠΙ
ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ έκπτωσης (του άρθρου 95 του Ν.4412/16 όπως ισχύει) .
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 26/03/2019
ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 28/03/2019 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
1. Θεόδωρος Κυρλής , ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πρόεδρος
2. Ελισσάβετ Αλμπάνη, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, Μέλος
3. Αντώνης Προκοπιάδης, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, Μέλος
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, συστάθηκε σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 26/2019
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παιονίας προκειμένου να αποσφραγίσει
ηλεκτρονικά και να αξιολογήσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν για το έργο
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚ. ΝΕΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ-ΣΙΤΑΡΙΑΣ» εφαρμόζοντας τη διαδικασία των άρθρου 95, 22, 36 του Ν.
4412/16 & του άρθρου 4 της σχετικής διακήρυξης,
Κατατέθηκαν οι παρακάτω προσφορές σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα
υποβολής :
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1 ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 22/03/2019 11:32:27
2 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24/03/2019 14:07:02
3 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24/03/2019 21:57:26
4 ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 25/03/2019 08:10:27
5 ΚΙΚΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 26/03/2019 09:37:15
6 ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ. ΓΙΑΛΑΜΑ 26/03/2019 10:00:33
7 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 26/03/2019 10:06:14
Η Επιτροπή Διαγωνισμού όπως ορίζεται στη διακήρυξη του έργου, προχώρησε σε
ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου ''Δικαιολογητικά Συμμετοχής'' και του
υποφακέλου ''Οικονομική Προσφορά'' για κάθε συμμετέχοντα στη διαδικασία
όπως αυτοί φαίνονται στον παρακάτω πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας ο οποίος
κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά σε όλους τους προσφέροντες:
Πίνακας συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας
Α/Α καταθ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (%)
1 116804 ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ. ΓΙΑΛΑΜΑ
51,41%
2 117137 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 46,13%
3 116261 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
46,09%
4 117179 ΚΙΚΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 45,00%
5 116144 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 43,30%
6 116985 ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
33,00%
7 116768 ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 15,66%
Η επιτροπή διαγωνισμού έκανε έλεγχο κατά σειρά μειοδοσίας των
δικαιολογητικών συμμετοχής όπως ορίζονται στο 24.2 της διακήρυξης και προέβη
σε έλεγχο των υποβληθεισών εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΤΜΕΔΕ,
εκτυπώνοντας τις σχετικές βεβαιώσεις.
Επίσης προχώρησε κατά σειρά μειοδοσίας σε έλεγχο της ολόγραφου και
αριθμητικής αναγραφής των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής
μεταξύ τους σχέσης σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της διακήρυξης.
Η επιτροπή ολοκλήρωσε το πρακτικό την Δευτέρα 08.04.2019, τηρώντας τη
νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία και
Προτείνει ως προσωρινό μειοδότη
τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ. ΓΙΑΛΑΜΑ που προσέφερε
την μεγαλύτερη έκπτωση, ήτοι 51,41%.
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή να επικυρώσει το παραπάνω πρακτικό
της Επιτροπής διαγωνισμού
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016
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2) τους όρους της σχετικής Διακήρυξης
3) την σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
4) το
πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών
προσφορών και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη της επιτροπής διαγωνισμού
6) τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου
6) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας 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.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση του από 28-03-2019 Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και την
ανάδειξη της ΣΟΦΙΑΣ ΓΙΑΛΑΜΑ ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού
«Κατασκευή και βελτίωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου οικ. Νέας
Καβάλας- Σιταριάς» γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη
χαμηλότερη τιμή.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 46/2019.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η
συνεδρίαση.
Για το 8ο/2019 Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)
(Υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ
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