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Απόζπαζκα
από ην πξαθηηθό ηεο 19εο ζπλεδξίαζεο

ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ζιηνύπνιεο
ήκεξα 25 Ηνπιίνπ 2018, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 10:00 π.κ. ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζπλεδξίαζε
ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ζύκθσλα κε ηελ νηθ. 14463/20.7.2018 πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ.
Μεηά ηε δηαπίζησζε όηη ε Δπηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν κειώλ ελλέα είλαη
παξόληα επηά, δειαδή νη θ.θ. 1. Υαηδεδάθεο Γεώξγηνο, Πξόεδξνο, 2. Παπαδόπνπινο Κσλ/λνο, 3.
Μπαζνύξεο Μαξίλνο, 4. Κνξκά - Γθνπηδηάλλα Γήκεηξα, 5. εξέηε Υξηζηίλα, 6. Υησηέιεο Ησάλλεο, ηαθηηθά
κέιε, 7. Καινύδεο Κσλ/λνο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο, όηη νη θ.θ. 1. Παλαγηώηαξεο Αλαζηάζηνο, 2. Αληύπαο
Γεώξγηνο, 3. Αλαγλώζηνπ Ησάλλεο, ηαθηηθά κέιε, δελ πξνζήιζαλ αλ θαη πξνζθιήζεθαλ λόκηκα, ν θ.
Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. Παξόληεο ζηε ζπλεδξίαζε είλαη νη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ
θ.θ. Καθάηζηνο, Βαθάιεο θαη Καιαβξπηηλνύ.
Σα πξαθηηθά ηεξεί ν κόληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, ππξίδσλ Εσγξάθνο.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 239/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγθξηζε 1

νπ

πξαθηηθνύ ηνπ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «πληήξεζε νδνζηξσκάησλ ζην Γήκν

Ζιηνύπνιεο» (Α.Μ. 1/2018).
Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θ. Υαηδεδάθεο, θάιεζε ην ώκα λα απνθαζίζεη γηα ηελ
αλάγθε λα ζπδεηεζεί ην ζέκα πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνύ ηνπ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ
«πληήξεζε νδνζηξσκάησλ ζην Γήκν Ζιηνύπνιεο» (Α.Μ. 1/2018), εθηόο εκεξεζίαο δηαηάμεσο.
Ο Αληηδήκαξρνο θαη Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Υαηδεδάθεο πνπ εηζεγήζεθε ηελ
εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην
ππ’ αξηζ. πξση. νηθ.14570/2018 έγγξαθν ηνπ, ην νπνίν έρεη σο εμήο:
Λακβάλνληαο ππόςε ην 1oπξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνύ ,ηνπ έξγνπ «πληήξεζε
νδνζηξσκάησλ ζην Γήκν Ζιηνύπνιεο» Α.Μ. 1/2018πξνϋπνινγηζκνύ500.000,00€ κε Φ.Π.Α., ζαο
παξαθαινύκε λα εγθξίλεηε ην1o πξαθηηθό ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνύ.
ηε ζπλέρεηα έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην από 20.7.2018 Πξαθηηθό Η ηεο
Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ ην νπνίν έρεη σο εμήο:
ΠΡΑΚΣΙΚΟ 1Ο
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
«σνηήρηζη οδοζηρωμάηων ζηο Γήμο Ηλιούπολης» Α.Μ. 01/2018
Αλνηθηή δηαδηθαζία ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «πληήξεζε νδνζηξσκάησλ ζην Γήκν
Ζιηνύπνιεο» Α.Μ. 01/2018 πξνϋπνινγηζκνύ 500.000,00 € κε ΦΠΑ
- Έγθξηζε κειέηεο , ηξόπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 175/2018 Α.Γ. (ΑΓΑ : ΧΔ6ΓΧΡΤ-2ΤΓ)
- πγθξόηεζε επηηξνπήο δηαγσληζκνύ 19/17.1.2018 Α.Ο.Δ (ΑΓΑ: Χ09ΤΧΡΤ-13Β )
- Φήθηζε πίζησζεο 175/18 ΑΟΔ ΑΓΑ: 6Α25ΧΡΤ-Α5Ξ
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- Πεξίιεςε δηαθήξπμεο ΟΗΚ. 12479/21.6.2018 (ΑΓΑ: ΧΛΧ1ΧΡΤ-Η8Ο)
- Γηαθήξπμε θαη πεξίιεςε δεκνζηεύζεθε ζην ΚΖΜΓΖ ΑΓΑΜ 18PROC003299347/21.6.2018
- Πεξίιεςε δηαθήξπμεο δεκνζηεύζεθε ζηηο εθεκεξίδεο , «Παικόο ηεο Γιπθαδαο» (εβδνκαδηαία
ηνπηθή), «Ζκεξήζηνο Γεκόηεο» (εκεξήζηα ηνπηθή) , «πλεηδεζε » (εκεξήζηα ηνπηθή)
- ν δηαγσληζκόο δεκνζηεύζεθε ζην ηζηνζηνπν ηνπ Γήκνπ www.ilioupoli.gr, ζην δηθηπαθό ηόπν ΔΖΓΖ
κε Α/Α πζηήκαηνο 74308
- CPV: 45233141-9
- Πξσηνγελέο αίηεκα : 18REQ003263193
- Έγθξηζε αηηήκαηνο : 18REQ003298504
- Γηαθήξπμε : ΑΓΑΜ 18PROC003299347/21.6.2018
ηελ Ζιηνύπνιε, ζηηο 20/7/2018, εκέξα Παξαζθεπή

θαη ώξα 11:00, ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ

Γήκνπ ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ ηνπ άξζξνπ 221 παξ. 1 ηνπ Ν.4412/16 ε νπνία
ζπζηήζεθε κε ηελ 19/18 (Α.Ο.Δ) Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ: Χ09ΤΧΡΤ-13Β) , πξνθεηκέλνπ λα
πξνβεί ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζην πιαίζην
δηελέξγεηαο ηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ην έξγν
Ζιηνύπνιεο» Α.Μ. 01/2018 πξνϋπνινγηζκνύ

« «πληήξεζε νδνζηξσκάησλ ζην Γήκν

500.000,00 € κε ΦΠΑ

ε νπνία έιαβε ην ππ’ αξηζ. 74308

ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ
ηε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο, πνπ είρε απαξηία, παξέζηεζαλ νη εμήο:
Α/Α

ΙΓΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΔΠΙΣΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ

1.

Πξόεδξνο

ΝΗΚΟΛΟΠΟΤΛΟΤ ΟΦΗΑ

2.

Σαθηηθό Μέινο

ΒΑΚΑΛΖ ΠΑΡΜΔΝΗΧΝ -ΥΡΖΣΟ

3.

Σαθηηθό Μέινο

ΑΘΑΝΑΗΟ ΛΑΛΛΑ

Ζ επηηξνπή δηαγσληζκνύ αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ δηαθήξπμε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ θαη ην λνκηθό πιαίζην
πνπ δηέπεη ηνλ ελ ιόγσ δηαγσληζκό, παξαηεξεί ηα εμήο :
Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ήηαλ ζύκθσλα κε ηε δηαθήξπμε ε 16/7/2018 θαη ώξα
14:00 κ.κ θαη ε εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ είλαη ε 20/7/2018 ώξα 11:00 π.κ
ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή, γηα ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ, ζπλδέζεθε ζην ζύζηεκα κε ηα
δηαπηζηεπηήξηα, (όλνκα ρξήζηε θαη θξπθό πξνζσπηθό θσδηθό πξόζβαζεο), ηνπ πξνέδξνπ ηεο, επέιεμε ηνλ
ειεθηξνληθό δηαγσληζκό 74308 θαη δηαπίζησζε όηη αθελόο ν δηαγσληζκόο ήηαλ ραξαθηεξηζκέλνο από ην
ζύζηεκα σο «θιεηδσκέλνο» θαη αθεηέξνπ όηη έρνπλ ππνβιεζεί εκπξόζεζκα ζην δηαγσληζκό πξνζθνξέο από
ηνπο παξαθάησ ζπκκεηέρνληεο ζύκθσλα κε ηνλ θαηάινγν ζπκκεηερόλησλ πνπ είρε αλαξηεζεί ζην ζύζηεκα από
ην ρεηξηζηή ηνπ δηαγσληζκνύ .
ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ
Α/Α

Δπωνσμία Προζθέρονηα

Υρόνος Τποβολής Προζθοράς

1

REBUS ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

15/07/2018 22:00:30

2

ΓΡΑΗΚΟΤΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

16/07/2018 12:38:54
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3

ΣΗΓΚΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

16/07/2018 13:18:01

4

ΣΕΗΚΑ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΑΝΑΣΑΗΟΤ

16/07/2018 13:49:28

Σν παξόλ παξάρζεθε κε ρξήζε ηνπ ΔΖΓΖ. BDACFB6859BE6013229FB8525EFB6158
Ζ επηηξνπή επηζεκαίλεη όηη κέρξη ην ζηάδην απηό ηεο δηαδηθαζίαο δελ ήηαλ δπλαηή ε πξόζβαζε ζην
πεξηερόκελό ησλ πξνζθνξώλ.
ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δηαζέηνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο θσδηθνύο γηα ηελ
απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ θαηαρώξεζαλ δηαδνρηθά ζε εηδηθή θόξκα ηνπ ζπζηήκαηνο ηα δηαπηζηεπηήξηα
ηνπο, (όλνκα ρξήζηε θαη θξπθό πξνζσπηθό θσδηθό πξόζβαζεο), πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνύλ νη
πξνζθνξέο. Ακέζσο κεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία νη πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ ζηηο 20/7/2018.
πγθεθξηκέλα απνζθξαγίζζεθαλ νη ππνθάθεινη «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο – Σερληθή πξνζθνξά θαη
νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο » ησλ πξνζθνξώλ κε απνηέιεζκα λα είλαη δπλαηή πιένλ ε πξόζβαζε ζην πεξηερόκελν
ηνπο.
Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ, ε επηηξνπή δηαπίζησζε όηη νη πξνζθνξέο είραλ ιάβεη
από ην ζύζηεκα, ηνπο παξαθάησ αλαθεξόκελνπο κνλαδηθνύο α/α ζπζηήκαηνο :
Α/Α

Δπωνσμία Προζθέρονηα

A/A

1

REBUS ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

83245

2

ΓΡΑΗΚΟΤΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

83852

3

ΣΗΓΚΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

83629

4

ΣΕΗΚΑ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΑΝΑΣΑΗΟΤ

81078

Πξηλ πξνρσξήζεη ζηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ε Δπηηξνπή πξνρώξεζε ζηελ εθηύπσζε ηνπ
θαηαιόγνπ ζπκκεηερόλησλ θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο όπσο απηόο παξάγεηαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα ηνπ
ΔΖΓΖ κε βάζεη ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαρσξήζεη νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζην ζύζηεκα Ο πίλαθαο πνπ
πξνθύπηεη είλαη νη εμήο:
ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ ΔΙΡΑ ΜΔΙΟΓΟΙΑ
Α/Α

Α/Α καηαθ.

Δπωνσμία Προζθέρονηα

Ποζοζηό

1

83852

ΓΡΑΗΚΟΤΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

51,00 %

2

83245

REBUS ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

49,00 %

3

81078

ΣΕΗΚΑ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΑΝΑΣΑΗΟΤ

43,51 %

4

83629

ΣΗΓΚΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

33,00 %

Σν παξόλ παξάρζεθε κε ρξήζε ηνπ ΔΖΓΖ. 6939214E138D8C0F30AE54CDBCE54EAB
Καηόπηλ ε επηηξνπή αλάξηεζε ζην ειεθηξνληθό ρώξν « πλεκκέλα Ζιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ» ηνλ πίλαθα
ζπκκεηερόλησλ κε ζεηξά κεηνδνζίαο θαη κέζσ ηεο Δπηθνηλσλίαο ελεκέξσζε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην
δηαγσληζκό γηα λα ιάβνπλ γλώζε.
Αθνινύζσο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ πξνέβε, θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο, ζε έιεγρν ηεο νιόγξαθεο θαη
αξηζκεηηθήο αλαγξαθήο ησλ επηκέξνπο πνζνζηώλ έθπησζεο θαη ηεο νκαιήο κεηαμύ ηνπο ζρέζεο, βάζεη ηεο
παξαγσγήο ζρεηηθνύ ςεθηαθνύ αξρείνπ, κέζα από ην ππνζύζηεκα.
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Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ νκαιόηεηαο, ρξεζηκνπνηείηαη από ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ ε κέζε έθπησζε
πξνζθνξάο (Δκ), ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηα άξζξα 95 θαη 98 ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ επηηξνπή πξνρώξεζε ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ, ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη
ζηελ δηαθήξπμε . ύκθσλα κε ην άξζξν 3.5.β ηεο δηαθήξπμεο εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ
ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ πξνζθνκίδεηαη ππνρξεσηηθά από ηνλ νηθνλνκηθό
θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή , ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα έγγξαθα πνπ δελ ήηαλ ςεθηαθά
ππνγεγξακκέλα θαη πξνζθνκίζηεθαλ ζε έληππε κνξθή ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνύ.
ην αλσηέξσ δηαγσληζκό πξέπεη λα θαηαηεζεί ε πξσηόηππε εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο
Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ελ ιόγσ ππνρξέσζε δελ ηζρύεη γηα ηηο εγγπήζεηο ειεθηξνληθήο έθδνζε (π.ρ εγγπήζεηο ηνπ
ΣΜΔΓΔ) νη νπνίεο θέξνπλ πξνεγκέλε ςεθηαθή ππνγξαθή
ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ νη νηθνλνκηθνί θνξείο θαηέζεζαλ ζην πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ ιακβάλνληαο αξηζκό
πξσηνθόιινπ , ζηνπο παξαθάησ θαθέινπο , νη νπνίνη παξαδόζεθαλ ελζθξάγηζηνη ζηελ Δπηηξνπή :
Οη θάησζη εηαηξείεο:
Α/Α

Δπωνσμία Προζθέρονηα

Αριθμός πρωηοκόλλοσ

Ημερομηνία

14226

17/7/2018

ΣΗΓΚΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

1

Γελ είραλ ππνρξέσζε ππνβνιήο εληύπσλ ηεο εγγπεηηθήο θαζώο νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηνπο είλαη
ειεθηξνληθήο έθδνζεο :
1. ΓΡΑΗΚΟΤΖ ΓΔΧΡΓΗΟ
2. REBUS ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ

ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

3. ΣΕΗΚΑ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΑΝΑΣΑΗΟΤ

ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή πξνέβε ζε έιεγρν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ειεθηξνληθνύ θαθέινπ

« Γηθαηνινγεηηθά

πκκέηνρεο – Σερληθή Πξνζθνξά – Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά » πνπ είραλ ππνβάιεη νη ζπκκεηέρνληεο. Οη
δηαγσληδόκελνη θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππέβαιαλ είλαη ηα εμήο:
ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Α/Α

Α/Α καηαθ.

Δπωνσμία Προζθέρονηα

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
ΤΜΜΔΣΟΥΗ

1

83852

ΓΡΑΗΚΟΤΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

 ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ
ΤΜΜΔΣΟΥΖ
 ΣΔΤΓ
 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ

2

83245

REBUS ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ

 ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ
ΤΜΜΔΣΟΥΖ
 ΣΔΤΓ
 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ

3

81078

ΣΕΗΚΑ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΑΝΑΣΑΗΟΤ

 ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ
ΤΜΜΔΣΟΥΖ
 ΣΔΤΓ

4
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 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ
4

 ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ

ΣΗΓΚΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

83629

ΤΜΜΔΣΟΥΖ
 ΣΔΤΓ
 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ
 ΜΔΔΠ

Μεηέπεηηα ε Δπηηξνπή δηαγσληζκνύ πξνρώξεζε ζε έιεγρν εγθπξόηεηαο ησλ εγγπεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη
βεβαηώζεθε γηα ηελ γλεζηόηεηα ησλ εγγπεηηθώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ κεηά από δηαζηαύξσζε πνπ έθαλε
κε ηελ αξρή έθδνζή ηνπο. πγθεθξηκέλα:
Α/Α
1
2

Δπωνσμία Προζθέρονηα

Αριθμός εγγσηηικής

Βεβαίωζη εγκσρόηηηας

e-21544

v/15530/20.7.2018

ΓΡΑΗΚΟΤΖ ΓΔΧΡΓΗΟ
REBUS ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ

e-21414

3

ΣΕΗΚΑ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΑΝΑΣΑΗΟΤ

e-21103

4

ΣΗΓΚΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

1741754

v/15531/20.7.2018

v/15534/20.7.2018
44754/20.7.2018

Ζ Δπηηξνπή δηαγσληζκνύ θαηόπηλ πξνρώξεζε ζηελ αμηνιόγεζε θαη ζηνλ έιεγρν νκαιόηεηαο ησλ νηθνλνκηθώλ
πξνζθνξώλ θαη δηαπίζησζε όηη όιεο ήηαλ νκαιέο.
Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ,
ε Δπηηξνπή δηαγσληζκνύ θάλεη δεθηέο όιεο ηηο πξνζθνξέο πνπ ππέβαιαλ νη θάησζη νηθνλνκηθνί θνξείο όπσο
θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα κε ηελ ζεηξά κεηνδνζίαο νη νπνίεο είλαη ζύκθσλεο κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο.
ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ ΔΙΡΑ ΜΔΙΟΓΟΙΑ
Α/Α

Α/Α καηαθ.

Δπωνσμία Προζθέρονηα

Ποζοζηό

1

83852

ΓΡΑΗΚΟΤΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

51,00 %

2

83245

REBUS ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

49,00 %

3

81078

ΣΕΗΚΑ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΑΝΑΣΑΗΟΤ

43,51 %

4

83629

ΣΗΓΚΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

33,00 %

Μεηά ηα αλσηέξσ ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ εηζεγείηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή:
1. λα γίλνπλ απνδέθηεο νη θάησζη πξνζθνξέο όπσο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα :
ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΚΑΣΑ ΔΙΡΑ ΜΔΙΟΓΟΙΑ
Α/Α

Α/Α καηαθ.

Δπωνσμία Προζθέρονηα

Ποζοζηό

1

83852

ΓΡΑΗΚΟΤΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

51,00 %

2

83245

REBUS ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

49,00 %

3

81078

ΣΕΗΚΑ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΑΝΑΣΑΗΟΤ

43,51 %

4

83629

ΣΗΓΚΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

33,00 %

Καη

5

ΑΔΑ: 6ΛΔ4ΩΡΥ-ΗΙΟ

2. λα γίλεη ε αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο, βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεο ηηκήο ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα (σο πξνζσξηλόο κεηνδόηεο) ΓΡΑΗΚΟΤΖ
ΓΔΧΡΓΗΟ κε κέζν πνζνζηό έθπησζεο 51,00% (πελήληα έλα ηνηο εθαηό
Καηά ηεο απόθαζεο έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δηαδηθαζίαο ρσξεί έλζηαζε, ζύκθσλα κε ην άξζξν
4.3 ηεο δηαθήξπμεο
Μεηά ην πέξαο ηνπ ρξόλνπ γηα ηηο ελζηάζεηο θαη εθόζνλ δελ έρεη ππνβιεζεί έλζηαζε ε Αλαζέηνπζα
Αξρή νθείιεη λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο « Δπηθνηλσλίαο», ηνλ πξώην
νηθνλνκηθά πξνζθέξνληα («πξνζσξηλά αλάδνρν») πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή ηνπ
Γηαγσληζκνύ (αξκόδην όξγαλν αμηνιόγεζεο) εληόο πξνζεζκίαο 15 εκεξώλ ηα πξσηόηππα ή αληίγξαθα πνπ
εθδίδνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν4250/2014 (Α΄74) όισλ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ
Ν 4412/2016 ηνπ άξζξνπ 80, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ησλ
άξζξσλ 73, 76, θαη 77 θαη ζύκθσλα κε ηελ παξ. 22 θαη ηελ Τ.Γ. ηεο παξ. 23.2.2 ηεο παξνύζεο δηαθήξπμεο.
Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ππνβάιινληαη από ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα ειεθηξνληθά, κέζσ
ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ζηελ αλαζέηνπζα αξρή.
Δληόο ηξηώλ (3) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη
δηθαηνινγεηηθώλ, πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά από ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε
έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα έγγξαθα πνπ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνύλ ζε πξσηόηππε
κνξθή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ λ. 2690/1999 ''Κώδηθαο Γηνηθεηηθήο
Γηαδηθαζίαο'', όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 ηνπ λ. 4250/2014.
ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ 20/7/2018
Η Δπιηροπή,
νθία Νηθνινπνύινπ, Πξόεδξνο

Βαθάιεο Παξκελίσλ – Υξήζηνο, κέινο
Λαιιάο Αζαλάζηνο, κέινο
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή

αθνύ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72, 73 θαη 74 ηνπ Ν. 3852/2010, ην Ν. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ.), ην άξζξν 24
ηνπ Ν. 3613/2007, ην Ν. 4412/2016 θαη ην από 20.7.2018 Πξαθηηθό Η ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο
Γηαγσληζκνύ
Oκόθσλα Απνθαζίδεη
1. Δγθξίλεη ηελ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο
2. Απνδέρεηαη θαη εγθξίλεη ην από 20.7.2018 Πξαθηηθό Η ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «πληήξεζε νδνζηξσκάησλ ζην Γήκν Ζιηνύπνιεο» (Α.Μ. 1/.2018)
3. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ ζηνλ πξώην νηθνλνκηθά
πξνζθέξνληα «πξνζσξηλά αλάδνρν», ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα8 ΓΡΑΙΚΟΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ (σο
πξνζσξηλόο κεηνδόηεο), κε κέζσ πνζνζηό έθπησζεο 51,00% (εμήληα ελλέα ηνηο εθαηό).
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Η απόθαζη αυηή πήρε αριθμό 239/2018 και είναι αναρηηηέα ζηο διαδίκηυο.
Μεηά ηελ ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΗΣΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΟΤΡΖ ΜΑΡΗΝΟ

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 26.07.2018

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

KΟΡΜΑ-ΓΚΟΤΣΕΗΑΝΑ ΓΖΜΖΣΡΑ
ΔΡΔΣΖ ΥΡΗΣΗΝΑ

ΥΑΣΕΖΓΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ

ΚΑΛΟΤΓΖ ΚΩΝ/ΝΟ
ΥΗΩΣΔΛΖ ΗΩΑΝΝΖ
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