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ΘΕΜΑ 2ο
(Ημερήσιας Διάταξης)
Έγκριση
πρακτικού
ελέγχου
δικαιολογητικών
συμμετοχής
και
αξιολόγησης οικονομικών προσφορών ανοικτού διαγωνισμού του έργου
«Κατασκευή συλλεκτήριου αγωγού ακαθάρτων, επέκταση εσωτερικού
δικτύου αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού
Γουμένισσας του Δήμου Παιονίας»

Στο Πολύκαστρο σήμερα 04-06-2019 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 09.00 στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παιονίας, ύστερα από την
αριθμ. 7.957/30-05-2019 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) Δεβετζόπουλος
Αιμίλιος, 3)Ευθυμιάδης Λάζαρος,
4) Μπαβέλης Δημήτριος , 5)
Σιωνίδης Κωνσταντίνος, 6)Φράγκος Γεώργιος.
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Αριζάνης Ηλίας.
Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
αποφασίσθηκε ομόφωνα η συζήτηση και ψήφιση των παρακάτω θεμάτων:

1.Ανάθεση εργασίας σε δικηγόρο.
2.Έγκριση
πρακτικού
παραλαβής
προσφορών
και
ελέγχου
δικαιολογητικών για την « Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών του
Δήμου Παιονίας (Δ.Ε. Πολυκάστρου)».
3.Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την
«Συντήρηση & επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου
Παιονίας - Προμήθεια ανταλλακτικών για το έτος 2019».

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:
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 29/2019 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
συλλεκτήριου αγωγού ακαθάρτων, επέκταση εσωτερικού δικτύου
αποχέτευσης
και
εγκατάσταση
επεξεργασίας
λυμάτων
οικισμού
Γουμένισσας του Δήμου Παιονίας», εκδόθηκε από το Δήμαρχο η διακήρυξη
του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ ΚΑΙ επίσης συγκροτήθηκε η
Επιτροπή διαγωνισμού με την αριθμό απόφ 44/2019 Οικον. επιτροπής , η οποία
την 19-4-2019 καθώς και 13-5-2019 προέβη στον ηλεκτρονική αποσφράγιση και
έλεγχο δικαιολογητικών συμμετοχής - αξιολόγησης οικονομικών προσφορών που
υποβλήθηκαν στον παραπάνω διαγωνισμό, συντάσσοντας το ακόλουθο πρακτικό:
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
(πρακτικό έλεγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης της
οικονομικής προσφοράς της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.))
Με σφραγισμένες προσφορές με το «σύστημα προσφοράς με επί μέρους
ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95 παρ.2.α του Ν.4412/16) για την εκτέλεση του έργου :
«Κατασκευή συλλεκτήριου αγωγού ακαθάρτων , επέκταση εσωτερικού δικτύου
αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Γουμένισσας του
Δήμου Παιονίας».
Προϋπολογισμού: 4.760.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
Στο Κιλκίς σήμερα 19-04-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. οι :
Παπαγιάννη Κωνσταντίνα, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Υποδ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ
Κιλκίς, ως Πρόεδρος
Ελισάβετ Πατρικίου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών , Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Παιονίας
Κιλκίς, ως μέλος
Νεκτάριος Νάνος , ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών, Δήμος , Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Κιλκίς, ως μέλος
Μαρία Αποστολίδου , ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, Δήμος Κιλκίς, Υποδ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ
Κιλκίς ως μέλος
Κωνσταντίνος Σβέρκος, Εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας ΠΕΔΚΜ
Ιωάννης Δημητριάδης , Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ)
Ιωάννης Παναγιωτάκης , Εκπρόσωπος Συνδέσμου Πιστοποιημένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων & Τεχνικών
Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης & Κεντρικής Μακεδονίας

Που αποτελούμε, βάσει της αριθμ 44./2019, (ΑΔΑ: ΩΧΑΥΩΞΡ-ΧΜΚ)
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παιονίας., το επταμελές
γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού) της ανωτέρω ηλεκτρονικής
δημοπρασίας, συνήλθαμε στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Παιονίας και προβήκαμε στην διενέργεια του διαγωνισμού. ως κατωτέρω:
Κατατέθηκαν οι παρακάτω προσφορές , όπως αναγράφονται στον σχετικό
κατάλογο που παράγεται από το Υποσύστημα (Πίνακας 1).
Πίνακας 1
Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα
Χρόνος
Υποβολής
Προσφοράς
1
ΜΥΒΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
14/04/2019 19:23:01
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΜΥΒΑ Α.Ε.
2
ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕ
15/04/2019 08:23:31
3
ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
15/04/2019 09:31:08
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4
ΟΡ.ΚΑ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
15/04/2019 09:40:21
ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ. «ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε.»
5
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
15/04/2019 09:52:54
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ
Δ.Τ."ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ"
Τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, προέβηκαν στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου
“Οικονομική Προσφορά” και κατόπιν αναρτήθηκε στον ηλεκτρονικό χώρο
«Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας ,
προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες (Πινάκας 2).
Πίνακας 2
2
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Α/Α
1

Α/Α καταθ.
116992

Επωνυμία Προσφέροντα
Ποσοστό
ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
46,73 %
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2
118005
ΟΡ.ΚΑ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
39,67 %
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ δ.τ.
«ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε.»
3
119461
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
38,68 %
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΜΕ Δ.Τ. « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ »
4
116887
ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕ
36,78 %
5
117036
ΜΥΒΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
1,61 %
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
με δ.τ. ΜΥΒΑ Α.Ε.
Ακολούθως, η Ε.Δ. προέβηκε κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της
ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της
ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής του σχετικού ψηφιακού αρχείου
από το υποσύστημα ( Έλεγχος Ομαλότητας) σύμφωνα με τον οποίο όλες οι
προσφορές κρίνονται ομαλές .
Η Ε.Δ. καταχωρεί στον παρακάτω πίνακα τις επιμέρους προσφορές του
Οικονομικού Φορέα (Πίνακας 3) .
Πίνακας 3

Α/Α

Α/Α
ΚΑΤΑΘ.

1

116992

2

3

4
5

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ %
(ανά ομάδα εργασιών)
Α
Β
Γ
Δ

42%
44%
46%
ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
38%
40%
34%
118005
ΟΡ.ΚΑ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
δ.τ. «ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε.»
38%
119461
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
38%
38%
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΜΕ Δ.Τ. « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ »
116887
ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕ
34% 34%
34%
3%
3%
3%
117036
ΜΥΒΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΤΗΜΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΜΥΒΑ
Α.Ε.
Στη συνέχεια , η Επιτροπή Διαγωνισμού ήλεγξε τα δικαιολογητικά
συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης, κατά τη σειρά της μειοδοσίας,
αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη συμφωνά με τον Πίνακα Συμμετεχόντων κατά
σειρά Μειοδοσίας, όπως εξήχθη από το σύστημα (Πίνακας 2) .
Εφαρμόζοντας τη διαδικασία του Ν.4412/16 ,
Α. Όλες οι προσφορές είναι παραδεκτές : ΝΑΙ
B. Δεν είναι παραδεκτές : ΟΧΙ
Προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας με α/α 1,
κατά σειρά μειοδοσίας και α/α κατάθεσης Οικονομικής Προσφοράς 116992 και την
επωνυμία «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
.», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση σαράντα έξι και εβδομήντα τρία τις εκατό
(46,73%) επί των τιμών του Τιμολογίου της μελέτης με αρ. ΜΕΕΠ: 18142 και ΑΦΜ:
999871463, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Ακολούθησε έλεγχος της “Γνησιότητας εγγυητικών επιστολών” (Ν.4412/16
άρθρο 302, παρ. 5, καθώς και της Εγκ. Δ17γ/09/154/ΦΝ437/21-9-2010) συμφωνά με
3

Ε

48%

48%

41%

34%

39%

38%

38%

38%

1%

1%
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το άρθρο 4 παρ.1.ζ της Διακήρυξης, με την αποστολή εγγράφων ή με διαδικτυακό
έλεγχο, όπου αυτό ήταν δυνατό, προς τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών.
Πριν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης η Ε.Δ. διέκοψε τη συνεδρίαση,
προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία προσκόμισης και ο έλεγχος εγκυρότητας
της πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής των συμμετεχόντων οικονομικών
φορέων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3, παρ. 3.5 περ. β) της Διακήρυξης εκτός
αυτών που προσκόμισαν εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) οι οποίες
φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή και επίσης προκειμένου να προβεί η Ε.Δ.
στη διαπίστωση της εγκυρότητας των υποβληθέντων εγγυητικών επιστολών .
Στο Πολύκαστρο σήμερα 13 Μαΐου ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. ,
συνήλθε στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παιονίας η Ε.Δ.
με την ίδια σύνθεση, σε συνέχεια της από 19-04-2019 συνεδρίασης και ο πρόεδρος της
Ε.Δ. έθεσε υπόψη των μελών τα παρακάτω :
1. Τις προσκομισθείσες κατά τα οριζόμενα, πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές
όπως αυτές κατατέθηκαν στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Παιονίας.
2. Τις Βεβαιώσεις Εγκυρότητας των παραπάνω υποβληθέντων εγγυητικών
επιστολών
3. Τις Βεβαιώσεις Εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών ηλεκτρονικής
έκδοσης (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) οι οποίες ελέχθησαν ηλεκτρονικά
Σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 άρθρο 98 παρ.1ε και το άρθρο 4 παρ.1 της
διακήρυξης και μετά τον έλεγχο της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών, ο
οποίος απέβη θετικός, η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη τα
προαναφερόμενα θεωρεί ότι ολοκληρώθηκε πλήρως το στάδιο αποσφράγισης και
αξιολόγησης των προσφορών, εισηγείται βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της πλέον
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή), το έργο να ανατεθεί στην μειοδότρια επιχείρηση του οικονομικού φορέα με
α/α 1, κατά σειρά μειοδοσίας και α/α κατάθεσης Οικονομικής Προσφοράς 116992
με την επωνυμία «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση σαράντα έξι και εβδομήντα τρία
τις εκατό (46,73%) επί των τιμών του Τιμολογίου της μελέτης και η οικονομική του
προσφορά διαμορφώθηκε ως κατωτέρω.
Ομάδα A’ (Χωματουργικά ,Αντιμετώπιση
υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης
και πρανών , Σήμανση – Ασφάλιση , Εργασίες
οδοποιίας – οδοστρωσίας ,Λοιπές προστατευτικές
κατασκευές, Εργασίες πρασίνου και
περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων)
Ομάδα Β΄(Κατασκευές από σκυρόδεμα,
Στεγανοποιήσεις- Αρμοί, Οικοδομικές Εργασίες,
Λοιπές εργασίες)
Ομάδα Γ΄( Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές,
Σωληνώσεις- Δίκτυα,Συσκευές δικτύων
σωληνώσεων, Εργασίες υδρογεωτρήσεων ,
Εργασίες επισκευών , συντηρήσεων , λοιπών
κατασκευώνδικτύων)
Ομάδα Δ΄( Εγκαταστάσεις επεξεργασίαςλυμάτων
, Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας νερού ,
Στεγανοποιήσεις λιμνοδεξαμενών-ΧΥΤΑ,
Εγκαταστάσεις , Αντλοστασίων)
Ομάδα Ε΄( Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες,
Επικοινωνιοακά συστήματα, Τηλεδιοίκηση,
φωτιστικές εργασίες)
Σύνολο κόστους εργασιών
ΓΕ & ΟΕ εργασιών 18%
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221.692,99€

96.150,54 €

165.324,41 €

999,868,76 €

22.884,40€

1505.921,10 €
271.065,80 €

ΑΔΑ: 6ΓΑΙΩΞΡ-ΠΡΡ
Σύνολο δαπάνης έργου
Μέση έκπτωση

1.776.986,90 €
46,73 %

Απρόβλεπτα 15%
266.548,04 €
Αναθεώρηση
1.376,85 €
Σύνολο
2.043.534,94€
ΦΠΑ 24%
490.448,38€
Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
2.533.983,32 €
Πολύκαστρο , 13 Μαΐου 2019
Η ΕΠΙΤΡΟΠΉ
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
2) τους όρους της σχετικής Διακήρυξης
3) την σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
4) το πρακτικό 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 19-04-2019 Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού που
ολοκληρώθηκε την
13-05-2019
και την ανάδειξη της «ΘΑΛΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινού
αναδόχου του διαγωνισμού «Κατασκευή συλλεκτήριου αγωγού ακαθάρτων,
επέκταση
εσωτερικού
δικτύου
αποχέτευσης
και
εγκατάσταση
επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Γουμένισσας του Δήμου Παιονίας» γιατί η
προσφορά είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 57/2019.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η
συνεδρίαση.
Για το 10ο/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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