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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 187/2018
Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 19/2018 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.
Θέμα: Κατακύρωση του αποτελέσματος του Πρόχειρου (Συνοπτικού)
Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με
τίτλο: «Προμήθεια υδρομέτρων για τις Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα και
Κέλλης», προϋπολογισμού 44.999,60€.
Στο Αμύνταιο, στις 15 του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 13:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου
συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του
Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ. 8122/11-06-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε
καθένα χωριστά.
Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.

Ρακόπουλος Άγγελος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Νάτσης Ιωάννης
Παπαχρήστου Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Γεώργου Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική
υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, αν απουσιάζει ή
κωλύεται ο πρόεδρος της επιτροπής προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου το μέλος της
πλειοψηφίας που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους. Στην
συγκεκριμένη περίπτωση, προεδρεύει ο κος ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Νικόλαος,
αντιπρόεδρος.
Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 6o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα
εξής:
Η Οικονομική Επιτροπή με βάση το εδάφιο ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
72 του Νόμου 3852/2010 καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη,
διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με τη 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 συμβούλους.
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Με την υπ’ αριθ. 164/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, περί
Έγκρισης των Πρακτικών του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού και
Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης
Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υδρομέτρων για τις Τ.Κ. Αγίου
Παντελεήμονα
και
Κέλλης»,
προϋπολογισμού
44.999,60€,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Σύμφωνα με την παραπάνω Απόφαση προσωρινός ανάδοχος ανακηρύχθηκε
ο Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία Ολύμπιος Εμπορική Α.Ε.Ε., ο
οποίος υπέβαλε τη μοναδική προσφορά (29.820,00 € προ Φ.Π.Α –
36.976,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), η οποία προσφορά,
πληρούσε τους όρους της Διακήρυξης και της Νομοθεσίας και κρίθηκε
συμφέρουσα για τον Δήμο Αμυνταίου.
Στη συνέχεια ο Δήμος Αμυνταίου, με το με αρ. πρωτ. 7444/25–5–2018
έγγραφο του κάλεσε τον παραπάνω Οικονομικό Φορέα, για την υποβολή
εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του (ήτοι μέχρι
18/6/2018), τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης του άρθρου 14 της Αναλυτικής
Διακήρυξης της παραπάνω Δημόσιας Σύμβασης προκειμένου να καταστεί
δυνατή η κατακύρωση του Διαγωνισμού και η υπογραφή της σχετικής
Σύμβασης, σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Ο Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία Ολύμπιος Εμπορική Α.Ε.Ε.,
απαντώντας στο ως άνω έγγραφο του Δήμου υπέβαλε τα με αρ. πρωτ.
εισερχομένου 7638/31–5–2018 απαιτούμενα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης.
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προέβη στην Αποσφράγιση και
Έλεγχο αυτών, καθώς και στη σύνταξη του από 7/6/2018 Πρακτικού 4
Αποσφράγιση & Έλεγχος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, σύμφωνα με το
οποίο τα υποβληθέντα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης υποβλήθηκαν εγκαίρως,
πιστοποιούν τη συνδρομή του δικαιώματος και των όρων – προϋποθέσεων
συμμετοχής τόσο κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφορών (10/5/2018), όσο και κατά την υποβολή τους και συνεπώς
πληρούν τους όρους της Διακήρυξης και ιδιαιτέρως του άρθρου 14.1 αυτής
και ως εκ’ τούτου Εισηγήθηκε προς την Οικονομική Επιτροπή Αμυνταίου την
κατακύρωση της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο
«Προμήθεια υδρομέτρων για τις Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα και Κέλλης»
στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία Ολύμπιος Εμπορική Α.Ε.Ε., που
εδρεύει επί της οδού Σκύρου 2Β, στην Αγία Παρασκευή, Αττικής, ΑΦΜ:
094497046, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, στο ποσό των 29.820,00 € προ Φ.Π.Α –
36.976,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την
υποβληθήσα προσφορά του.
Έπειτα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής πρότεινε
την Κατακύρωση του αποτελέσματος του Πρόχειρου (Συνοπτικού)
Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο
«Προμήθεια υδρομέτρων για τις Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα και Κέλλης».
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)».
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2. Τις διατάξεις εδ. ε της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα
αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Την αριθ. 164/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου
περί Έγκρισης των Πρακτικών του Πρόχειρου (Συνοπτικού)
Διαγωνισμού και Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου για την εκτέλεση
της εν λόγω Δημόσιας Σύμβασης.
4. Το από 7/6/2018 Πρακτικό 4 Αποσφράγισης και Ελέγχου Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στον παραπάνω Πρόχειρο
(Συνοπτικό) Διαγωνισμό.
5. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις σε οποιοδήποτε Στάδιο του
Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν.
4412/2016 και του άρθρου 11, της Αναλυτικής Διακήρυξης.
6. Το γεγονός ότι δεν έχει περιέλθει σε γνώση των Υπηρεσιών του Δήμου
Αμυνταίου η συνδρομή κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων κατά τη
διαδικασία σύναψης της εν’ λόγω Δημόσιας Σύμβασης και κατά την
έννοια των άρθρων 24 και 262, του Ν.4412/2016.
7. Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού.
8. Την εισήγηση του Προέδρου.
9.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει το από 7/6/2018 Πρακτικό 4 Αποσφράγιση και Έλεγχος
Δικαιολογητικών κατακύρωσης του Δημόσιου Πρόχειρου (Συνοπτικού)
Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο:
«Προμήθεια υδρομέτρων για τις Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα και Κέλλης»,
προϋπολογισμού 44.999,60€.
Β. Κατακυρώνει τη Δημόσια Σύμβαση Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια
υδρομέτρων για τις Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα και Κέλλης» στον
Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία Ολύμπιος Εμπορική Α.Ε.Ε., που
εδρεύει επί της οδού Σκύρου 2Β, στην Αγία Παρασκευή, Αττικής, ΑΦΜ:
094497046, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, στο ποσό των 29.820,00 € προ Φ.Π.Α –
36.976,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την
υποβληθήσα προσφορά του.
Γ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο Αμυνταίου να προβεί στην υπογραφή της
σχετικής Σύμβασης έπειτα από τον έλεγχο νομιμότητας της παρούσας και
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και του όρους του άρθρου 16 της Αναλυτικής
Διακήρυξης.
Εναντίον της παρούσας Απόφασης οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς
μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής εντός
προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της σε αυτούς, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016.
Η υπογραφή της εν’ λόγω Δημόσιας Σύμβασης αναστέλλεται μέχρι την
παρέλευση των προθεσμιών υποβολής ενστάσεων, προσφυγών ή λοιπών
ένδικων μέσων, καθώς και μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας,
σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 187/2018
Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.
Ο Αντιπρόεδρος

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τα Μέλη
1. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.
2. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ Ε.
3. ΝΑΤΣΗΣ Ι.

