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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18/12-07-2022, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ου

ΑΠΟΦΑΣΗ

173/2022

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1 πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου ,του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ –
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ(Β΄ΦΑΣΗ)» προϋπολογισμού 388.500,00€ με Φ.Π.Α.24%.
Στο Καλπάκι και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την 12η
Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε
τακτική συνεδρίαση δια ζώσης ( σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20,β) τις διατάξεις του Ν.4940/2022 γ) την
ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 34692/14.06.2022 (ΦΕΚ 3004 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για
το διάστημα από την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 6:00 έως και την Παρασκευή, 15
Ιουλίου 2022 και ώρα 6:00 και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ.
4142/08-07-2022, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη , σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν
παρόντα τα [5], ήτοι:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΑΡΩΝ

1

ΚΑΨΑΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΙ

2

ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

NAI

3

ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)

ΝΑΙ

4

ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΝΑΙ

5

ΜΠΟNΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΟΧΙ

6

ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΟΧΙ

7

ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΝΑΙ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

Προσκλήθηκε με δικαίωμα λόγου ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βήσσανης σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα για το 1ο και 2ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης διότι αφορούσε την Κοινότητα του.
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1.Νικολάου Κων/νος

ΒΗΣΣΑΝΗΣ

ΠΑΡΩΝ
ΟΧΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός
Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].
Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση της ημερήσιας
διάταξης και ζητά από την Οικονομική Επιτροπή να συζητηθεί και να παρθεί απόφαση, εκτός από τα
θέματα που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη και για το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον εκτός
ημερήσιας διάταξης (1οέκτακτο θέμα), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 & 75 παρ.3 του
Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα, κατόπι απαίτησης των προέδρων των Κοινοτήτων για την επίσπευση
εκτέλεσης του εν λόγω έργου.Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να συζητηθεί και να παρθεί
απόφαση για το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον .
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο
έκτακτο θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής τα εξής : Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου μας διαβίβασε

ΑΔΑ: 9ΤΞ9Ω1Ω-6ΦΞ
το κάτωθι πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ -

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ (Β’ ΦΑΣΗ)», ήτοι:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚO

Ι

Δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή ) για την επιλογή
αναδόχου κατασκευής του έργου:
" ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ -ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ (Β’ ΦΑΣΗ)"
Εκτιμώμενης αξίας 388.500,00 € Ευρώ με ΦΠΑ 24%
σύμφωνα με την αρ. πρωτ. οικ 3033/2022 διακήρυξη, η οποία έλαβε τον 188108/2022 αριθμό
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ : 22PROC010614298
Σήμερα, στις 17-06-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. οι υπογράφοντες:
1. Ευμορφία Σίδερη, Πολιτικός μηχανικός ΠΕ στο Δήμο Πωγωνίου ως πρόεδρος.
2. Χρήστος Στάμος, Πολιτικός μηχανικός ΠΕ στο Δήμο Πωγωνίου ως μέλος.
3. Νικόλαος Τζιμογιάννης, Πολιτικός μηχανικός ΠΕ στο Δήμο Πωγωνίου ως μέλος.
που αποτελούμε την Επιτροπή του ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας,
σύμφωνα με την αριθ. 99/2022 (ΑΔΑ ΩΔ06Ω1Ω-196) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Πωγωνίου περί συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμών έργων έτους 2022 Δήμου Πωγωνίου σύμφωνα με
το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 108 του Ν.4782/2021,
συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στην διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και
αξιολόγησης των προσφορών, που υποβλήθηκαν από τους οικονομικούς φορείς μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
μέχρι την 10 Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. (καταληκτική ημερομηνία).
Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έχει «παραλάβει» τον φάκελο του
διαγωνισμού από τον Χειριστή της Αναθέτουσας αρχής κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας
του διαγωνισμού με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για δημόσια έργα μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με
αριθμό συστήματος 188108.
Από την επισκόπηση των




στοιχείων προσφορών διαπιστώθηκε ότι :

υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά πέντε (5) φάκελοι προσφοράς (ως πίνακας 1)
οι προσφορές αυτές είναι σφραγισμένες, ήτοι τα πεδία στις στήλες «Προσφορά» και «Σύνολο
προσφοράς» έχουν την τιμή «Σφραγισμένες προσφορές».
έχει κοινοποιηθεί στους προσφέροντες ο σχετικός κατάλογος συμμετεχόντων, όπως αυτός
παράχθηκε από το Υποσύστημα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Α/Α

Επωνυμία

Προσφέροντα

Χρόνος Υποβολής
Προσφοράς

1

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ

10/06/2022
10:12:02

2

ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

10/06/2022
12:07:58

3

ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

10/06/2022

Σελίδα 2

ΑΔΑ: 9ΤΞ9Ω1Ω-6ΦΞ
13:28:06
4
5

"ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(διακριτικός τίτλος : ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε) "

10/06/2022
13:31:12

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

10/06/2022
13:31:50

ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 1, ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΦΜ: 998253800

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής με την χρήση των διατιθέμενων προσωπικών
κωδικών πρόσβασης συστήματος προέβησαν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά».
Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε κατά σειρά μειοδοσίας την ολόγραφη και αριθμητική
αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει και της
παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.
Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας χρησιμοποιήθηκε η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ),
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν.4412/2016.
Δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος κοινοποιήθηκε και παράλληλα
αναρτήθηκε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», ο σχετικός κατάλογος
μειοδοσίας που παράχθηκε από το υποσύστημα, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.
Όλες οι οικονομικές προσφορές , μετά τις αναγκαίες τυχόν διορθώσεις καταχωρήθηκαν στον πίνακα 2
κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τη μικρότερη οικονομική προσφορά.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Σειρά
κατάταξης
μειοδότη

Επωνυμία εργοληπτικής

α/α
προσφοράς

Ποσό
προσφοράς
προ ΦΠΑ

Έκπτωση

255312

193.859,55

38,12%

255434

238.112,91

24,00%

255387

247.902,30

20,88%

επιχείρησης

1

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ

2

ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΟΥ

%

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
3

ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ
998253800

4

ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

254962

250.487,36

20,05%

5

"ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(διακριτικός
τίτλος : ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε) "

255354

260.383,19

16,89%

1,

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΑΦΜ:

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της
οικείας διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.
Παράλληλα η επιτροπή διαπίστωσε την εγκυρότητα των υποβληθεισών εγγυητικών επιστολών μέσω
της εφαρμογής ελέγχου εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών της ψηφιακής πλατφόρμας του ΤΜΕΔΕ και
για τους δύο υποψηφίους καθώς και εστάλλει επιστολή στο κεντρικό υποκατάστημα της
ΣΥΝΕΤΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ για την γνησιότητα του οικονομικού φορέα «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» & «ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» καθώς και στην Τράπεζα Αttica Βank
(κατάστημα 875) για την γνησιότητα του οικονομικού φορέα «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε», και έλαβε τις
από 17/06/2022 βεβαιώσεις γνησιότητας αντίστοιχα. Οι εγγυητικές επιστολές τραπέζης υποβλήθηκαν
εμπρόθεσμα και εντύπως (αρ. πρωτ. 3548/14-06-22, 3656/16-05-22 και 3653/16-06-22) αντίστοιχα.
Η επιτροπή διαγωνισμού εν συνεχεία:
Σελίδα 3

ΑΔΑ: 9ΤΞ9Ω1Ω-6ΦΞ
Α) έλεγξε τα αναγραφόμενα στην Υπεύθυνη Δήλωση ΕΕΕΣ και διαπίστωσε ότι ο Οικονομικός φορέας
«ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» δεν είχε συμπληρώσει ορθά το πεδίο στο Μέρος IV – Β: Οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια, ως προς το μέρος «Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να πληρούν τις
απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που ορίζονται στο άρθρο 100 του
Ν.3669/2008, καθώς όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, ανά κατηγορία και τάξη Μ.Ε.Ε.Π
αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 78 του
Ν4412/2016……» και ζητήθηκαν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ εξηγήσεις σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 3710/20-06-22
έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο Οικονομικός φορέας εμπρόθεσμα την 22-06-22 απέστειλε
υπεύθυνη δήλωση που επεξηγεί – συμπληρώνει το όσα έπρεπε να αναφέρει στο ΕΕΕΣ και συνεπώς η
προσφορά του γίνεται δεκτή.
Β) ελέγχοντας τα ποσοστά έκπτωσης των οικονομικών φορέων που κατέθεσαν προσφορά στο έργο:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ (B' Φάση)» Δήμου Πωγωνίου
διαπίστωσε ότι η έκπτωση του οικονομικού φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ» είναι
κατά 14,13 μονάδες μεγαλύτερη από τον μέσο όρο (24,99%) των εκπτώσεων του διαγωνισμού. Για τον
λόγο αυτό ζητήθηκαν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ εξηγήσεις σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 3733/21-06-22
έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με την ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα έργα
προσφορά. Ο Οικονομικός φορέας εμπρόθεσμα την 07-07-22 απέστειλε επεξηγήσεις και συγκεκριμένα,
αιτιολόγηση προσφοράς, προσφορά της εταιρείας Κωνσταντινίδης ΑΤΕΒΕ για τις εργασίες
ασφαλτόστρωσης, προσφορά της εταιρείας Δημήτριος Α. Σιώκος για τις εργασίες οδοστρωσίας και
τσιμεντοστρώσεων καθώς και πίνακα ανάλυσης / εκτίμησης κόστους κατασκευής με τον οποίο μας
δικαιολογεί ότι το έργο μπορεί να κατασκευαστεί με αυτή την έκπτωση». Για το λόγο αυτό η προσφορά
γίνεται δεκτή.
Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων η Ε.Δ:


καταρτίζει τον κατωτέρω
παραδεκτές.

Σειρά
κατάταξης
μειοδότη

πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Επωνυμία εργοληπτικής
α/α
Ποσό
προσφοράς προσφοράς
επιχείρησης
προ ΦΠΑ

1

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ

2

ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΟΥ

Έκπτωση
%

255312

193.859,55

38,12%

255434

238.112,91

24,00%

255387

247.902,30

20,88%

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
3

ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ
998253800

4

ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

254962

250.487,36

20,05%

5

"ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(διακριτικός
τίτλος : ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε) "

255354

260.383,19

16,89%

1,

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΑΦΜ:

Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ", με ποσοστό έκπτωσης 38,12%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α 193.859,55 € και
εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.
Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό.
Καλπάκι, 11 Ιουλίου 2022
Η Επιτροπή Διαγωνισμού
Η Πρόεδρος

Τα μέλη
Σελίδα 4

ΑΔΑ: 9ΤΞ9Ω1Ω-6ΦΞ
Ευμορφία Σίδερη

Χρήστος Στάμος
Νικόλαος Τζιμογιάνης

Ύστερα από τα ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το 1 ο Πρακτικό της Επιτροπής
Διαγωνισμού του ανωτέρου έργου.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
1. Την ισχύουσα Νομοθεσία,
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως
ισχύουν σήμερα
4. Την 126/22 (ΑΔΑ: 6Ξ5ΔΩ1Ω-0ΣΙ)
απόφαση της ΟΕ περί καθορισμού των όρων
διακήρυξης του εν λόγου έργου.
5. Τις σχετικές αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου.
6. Την αριθ. 3033/22 διακήρυξη η οποία έλαβε τον 188108/22 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
7. Την 99/2022 (ΑΔΑ:ΩΔ06Ω1Ω-196) απόφαση ΟΕ «Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού
έργων οικ. έτους 2022».
8. Το 1ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανωτέρου έργου κ.λ.π.
9. Τον πλήρη φάκελο του έργου
10. Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης για την διεξαγωγή του
διαγωνισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του
έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ -ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ (Β’ ΦΑΣΗ)»
εκτιμώμενης αξίας 388.500,00€ με Φ.Π.Α., ως έχει.
Β. Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανοιχτού διαγωνισμού του ανωτέρου έργου τον
οικονομικό φορέα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ, ο οποίος προσέφερε ποσοστό
έκπτωσης
38,12% τριάντα οκτώ και δώδεκα
επί τοις εκατό, ήτοι συνολικό ποσό
193.859,55 € (προ Φ.Π.Α).
Γ. Ορίζει πως μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού
αναδόχου και τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, θα εκδοθεί και νέα
απόφαση περί κατακύρωσης του αποτελέσματος.
Δ. Μετά την παρούσα παρέχεται πρόσβαση , στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και
στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων, προς τους προσφέροντες
(παρ. 3β – αρ.13 της ΚΥΑ 83010/4098/26-07-2017 – ΦΕΚ /Β/2710).
Ε. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του ανωτέρου έργου, ισχύουν οι διατάξεις του
βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της διακήρυξης.
ΣΤ.Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες μέσω του συστήματος ,
σύμφωνα με το άρθρο 4.1 παρ. Θ΄ της διακήρυξης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 173/2022.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ

ΜΕΛΗ

Ακολ. Υπογραφές
ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
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