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Απόζπαζκα

από ην πξαθηηθό ηεο 30εο ζπλεδξίαζεο

ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ

ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο Δήκνπ Ηιηνύπνιεο
ήκεξα 19 Δεθεκβξίνπ 2018, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 10:00 π.κ. ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα
ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή, ζύκθσλα κε ηηο νηθ. 24616/14.12.2018 πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ.
Μεηά ηε δηαπίζησζε όηη ε Επηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν έμη επηά είλαη παξόληα
πέληε, δειαδή νη θ.θ. 1. εξέηε Υξηζηίλα, Πξόεδξνο, 2. Παπαδόπνπινο Κσλ/λνο, 3. Καινύδεο Κσλ/λνο, 4.
Υησηέιεο Θσάλλεο, ηαθηηθά κέιε, 5. Φπξξόπνπινο Επζηάζηνο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο, όηη νη θ.θ. 1.
Μπαζνύξεο Μαξίλνο, 2. Κνξκά – Γθνπηδηάλα Δήκεηξα, 3. Αλύπαο Γεώξγηνο, 4. Αλαγλώζηνπ Θσάλλεο,
ηαθηηθά κέιε, δελ πξνζήιζαλ αλ θαη πξνζθιήζεθαλ λόκηκα, ε θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξίαζεο. Παξόληεο ζηε ζπλεδξίαζε είλαη νη ππάιιεινη ηνπ Δήκνπ, θ.θ. Καηζάξεο, Λαιιάο, Μπειηάο,
Πεηαρηή, Δηαθνκηράιεο θαη πξίγνπ.
Σα πξαθηηθά ηεξεί ν κόληκνο ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ, Ζσγξάθνο ππξίδσλ.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 396/2018
ΠΕΡΘΛΗΦΗ Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνύ Επηηξνπήο Δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Κπθινθνξηαθέο
ξπζκίζεηο»(Α.Μ. 35/2018)
Ο ππάιιεινο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, θ. Λαιιάο, πνπ εηζεγήζεθε ην 13ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,
έζεζε ππόςε ηνπ ώκαηνο ην ππ’ αξηζ. πξση. νηθ.24240/2018 έγγξαθν ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Επηηξνπήο
Δηαγσληζκνύ ην νπνίν έρεη σο εμήο:
Λακβάλνληαο ππόςε ην πξαθηηθό ΙΙ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνύ, ηνπ έξγνπ «ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΔ
ΡΤΘΜΙΔΙ», Α.Μ. 35/2018 πξνϋπνινγηζκνύ 20.000,00 € κε ΦΠΑ, ζαο παξαθαινύκε λα εηζάγεηε πξνο
έγθξηζε ην Πξαθηηθό ΙΙ ηνπ ελ ιόγσ Γηαγσληζκνύ.
ηε ζπλέρεηα, έζεζε ππόςε ηνπ ώκαηνο ην από 11.12.2018 Πξαθηηθό Νν2 ηεο Επηηξνπήο
Δηαγσληζκνύ ην νπνίν έρεη σο εμήο:
ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΙΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 117 Ν.4412/16
«ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ», Α.Μ. 35/2018
πλνπηηθόο Γηαγσληζκόο κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ζύκθσλα κε ην Ν.4412/16 θαη πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ
ύζηεκα Πξνζθνξάο κε εληαίν πνζνζηό έθπησζεο (άξζξν 125 ηνπ Ν.4412/2016).
ηελ Ηιηνύπνιε θαη ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, ζήκεξα 11/12/2018, εκέξα ΣΡΙΣΗ θαη ώξα
10:00 π.κ. ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ, απνηεινύκελε από ηνπο θάησζη
Γεκνηηθνύο ππαιιήινπο:
1Δηξήλε Κόληαξε, Π.Δ. ΑΓΡΟΝΟΜΟ-ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ, Αλαπιεξώηξηα Πξνέδξνπ Δπηηξνπήο
2.Παληαδή Βηξγηλία, Σ.Δ. ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ, Αλαπιεξσκαηηθό κέινο Δπηηξνπήο
3.Μηραειίδνπ νθία, Σ.Δ. ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ, Αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο Δπηηξνπήο
Η επηηξνπή αθνύ παξέιαβε εκπξόζεζκα ην θάθειν ησλ «δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο» κε ηελ ππ’
αξηζ. πξση. 22387/16-11-18 αίηεζε ηεο ΜΑΤCON ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ Σ.Δ., δειαδή ηνπ πξώηνπ
νηθνλνκηθά πξνζθέξνληνο («πξνζσξηλά αλάδνρνο»), πξνέβε ζηνλ έιεγρό ηνπο.
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Καηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηώζεθε όηη ηα δηθαηνινγεηηθά απηά ήηαλ ειιηπή 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.
Γηα ην ιόγν απηό δεηήζεθε κε ην κε αξ πξση νηθ.23016/26-11-18 έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο καο από ηελ
παξαπάλσ εηαηξεία ε πξνζθόκηζε ζπκπιεξσκαηηθώλ δηθαηνινγεηηθώλ, ηα νπνία θαη παξαιάβακε εληόο ηνπ
απαηηνύκελνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο. Έπεηηα από ηνλ έιεγρό ηνπο ην ζύλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θξίζεθε
έγθπξν.
Μεηά ηα αλσηέξσ ε επηηξνπή δηαγσληζκνύ εηζεγείηαη ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ζηνλ πξώην
νηθνλνκηθά πξνζθέξνληα («πξνζσξηλά αλάδνρνο»),ζηελ ΜΑΤCON ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ Σ.Δ. κε πνζνζηό
έθπησζεο 29% (είθνζη ελλέα ηνηο εθαηό).
ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε επηηξνπή νινθιεξώλεη ηε δηαδηθαζία κε ηε ζύληαμε ηνπ πξαθηηθνύ απηνύ
θαη δηαβηβάδεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ην θάθειν γηα ηε ιήςε απόθαζεο κε ηελ
θαηαθύξσζε ή κε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ Γηαγσληζκνύ.
Ηιηνύπνιε 11.12.2018
Η Δπηηξνπή
Κόληαξε Δηξήλε, Πξόεδξνο

Παληαδή Βηξγηλία, κέινο
Μηραειίδνπ νθία, κέινο

(η.π.)
Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή
αθνύ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72, 73 θαη 74 ηνπ Ν. 3852/2010, ην Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), ην Ν.
4412/2016, ην Ν. 4555/2018 θαη ην από 11.12.2018 Πξαθηηθό Νν2 ηεο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνύ
Οκόθσλα Απνθαζίδεη
1. Απνδέρεηαη θαη εγθξίλεη ην από 11.12.2018 πξαθηηθό Νν2 ηεο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνύ ζρεηηθά κε ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Κπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο» (Α.Μ. 35/2018)
2. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Κπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο»
(Α.Μ. 35/2018) ζηνλ πξώην νηθνλνκηθά πξνζθέξνληα, (σο πξνζσξηλά αλάδνρν), ζηελ εηαηξεία
«ΜΑΤCON ΑΝΧΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΘΚΗ Σ.Ε.» κε πνζνζηό έθπησζεο 29% (είθνζη ελλέα ηνηο εθαηό).
Η απόθαζη αυηή πήρε αριθμό 396/2018 και είναι αναρηηηέα ζηο διαδίκηυο.
Μεηά ηελ ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Η ΠΡΟΕΔΡΟ

ΣΑ ΜΕΛΗ

ΠΘΣΟ ΑΝΣΘΓΡΑΦΟ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝ/ΝΟ

ΗΛΘΟΤΠΟΛΗ 20.12.2018

ΚΑΛΟΤΔΗ ΚΧΝ/ΝΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟ

ΥΘΧΣΕΛΗ ΘΧΑΝΝΗ
ΦΤΡΡΟΠΟΤΛΟ ΕΤΣΑΘΘΟ

ΕΡΕΣΗ ΥΡΘΣΘΝΑ
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