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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 277/2018
Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 29/2018 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.
Θέμα: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου με τίτλο
«Αποκατάσταση διαγραμμίσεων, οριζόντιας σήμανσης δημοτικών οδών
Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 27.000,00€.
Στο Αμύνταιο, στις 26 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 14:00 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. 13089/21-09-2018 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. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
2. Χαριτίδης Ευθύμιος
3. Νάτσης Ιωάννης
4. Παπαχρήστου Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ρακόπουλος Άγγελος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Γεώργου Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική
υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Προέδρου εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:
Σύμφωνα με το εδάφιο ε’ του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, η Οικονομική
Επιτροπή καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και
κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Με την αριθ. 235/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, έγινε ο
καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπράτησης του έργου με τίτλο
«Αποκατάσταση διαγραμμίσεων, οριζόντιας σήμανσης δημοτικών οδών
Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 27.000,00€, και η συγκρότηση της
επιτροπής του εν λόγω διαγωνισμού.
Στις 19/09/2018, ημέρα Τετάρτη, συνήλθε η ανωτέρω επιτροπή για τη
διεξαγωγή μειοδοτικού διαγωνισμού (συνοπτικός), για ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης των εργασιών του εν θέματι έργου, η οποία και συνέταξε την από
20/09/2018 εισήγηση του πρακτικού δημοπρασίας του έργου προς την
Οικονομική Επιτροπή, η οποία παρατίθεται αυτούσια παρακάτω:
«Στο Αμύνταιο και στο κτήριο του Δημοτικού Καταστήματος (4ος όροφος – γραφείο
τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης – Προγραμματισμού),
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συνήλθε την Τετάρτη 19/09/2018 και ώρα 09:30, η ορισθείσα με την υπ’ αρ.
235/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου επιτροπή, αποτελούμενη
από τους :
Μουρατίδη Κωνσταντίνο, πολιτικό μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Φλώρινας, ως Πρόεδρο,
Ιωαννίδου Αγάπη, τοπογράφο μηχανικό ΤΕ, υπάλληλο της Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Φλώρινας , ως μέλος, και
Βράντζη Ελένη , Γεωπόνος ΠΕ, υπάλληλο της Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε Φλώρινας, ως μέλος,
για την διεξαγωγή μειοδοτικού διαγωνισμού (ανοικτή διαδικασία), για ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση διαγραμμίσεων,
οριζόντιας σήμανσης δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού
27.000,00 €.
Μετά την παραλαβή των φακέλων προσφοράς που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με
τα άρθρα 3.1 και 4.1 της διακήρυξης διαπιστώθηκαν τα εξής:
α) Υποβλήθηκαν τρείς (3) προσφορές.
β) Οι οικονομικοί φορείς (Ο.Φ.) με την σειρά που υπέβαλλαν Φάκελο Προσφοράς
ήταν οι παρακάτω :
1. Α. ΤΣΩΡΟΣ – Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.
2. ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε
3. ΣΑ.ΤΕ
γ) Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.β όλες οι προσφορές καταχωρήθηκαν στο φύλλο 1 του
πρακτικού δημοπρασίας που φέρουν τον τίτλο «Ι ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(ΑΡΘΡΑ 4.1.β, 4.1.γ και 24.1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)».
δ) Ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους
από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί
μέρους στοιχείων τους, τα οποία καταχωρήθηκαν στο φύλλο 2 του πρακτικού
δημοπρασίας που φέρουν τον τίτλο « ΙΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΑΡΘΡΑ 4.1.γ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ».
ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβηκε σε έλεγχο της ολόγραφης και
αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ
τους σχέσης. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε από την
Επιτροπή Διαγωνισμού, η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 ν. 4412/2016 ο οποίος έλεγχος καταγράφηκε στο
φύλλο 5 του πρακτικού που φέρει τον τίτλο «ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ». Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν, μετά τις
αναγκαίες διορθώσεις, κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη
προσφορά), στο φύλλο 4 του πρακτικού δημοπρασίας το οποίο φέρει το τίτλο
«ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ» ο οποίος υπογράφεται από
τα μέλη της Ε.Δ..
στ) Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του
άρθρου 24.2 της διακήρυξης την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας
από τον πρώτο μειοδότη. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής
επικεντρώθηκε στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής τους. Η
διαδικασία αυτή καταγράφηκε στο φύλλο 5 του πρακτικού δημοπρασία, το οποίο
φέρει το τίτλο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».
Από τα αναγραφόμενα στο ως άνω φύλλο 5 του πρακτικού δημοπρασίας έχουμε:
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i) οι Ο.Φ. καταχωρήθηκαν σε αυτό με την εξής σειρά:
1. Α. ΤΣΩΡΟΣ – Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.
2. ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε
3. ΣΑ.ΤΕ
ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού επικοινώνησε με τους εκδότες των εγγυητικών
επιστολών τις οποίες υπέβαλαν οι ως άνω οικονομικοί φορείς και διαπίστωσε την
εγκυρότητα τους.
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε αυθημερόν.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η επιτροπή διαγωνισμού διαπίστωσε πως όλες οι
προσφορές γίνονται δεκτές. Προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός
φορέας Α. ΤΣΩΡΟΣ – Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε. Όλες οι παραδεκτές προσφορές
καταχωρήθηκαν, κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά),
στο φύλλο 6 του πρακτικού δημοπρασίας το οποίο φέρει το τίτλο «ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ » ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ..
Η Επιτροπή διαβιβάζει το παρόν πρακτικό στην Προϊσταμένη Αρχή και εισηγείται την
λήψη απόφασης έγκρισης των πρακτικών.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1.
2.
3.
4.
5.

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147)
Το εδ. ε του αρθ.72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
Την αριθ. 235/2018 απόφαση Ο.Ε.
Την από 20/09/2018 εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού
Την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τα από 19/09/2018 Πρακτικά του Μειοδοτικού Διαγωνισμού
(Συνοπτικός) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου
με τίτλο: «Αποκατάσταση διαγραμμίσεων, οριζόντιας σήμανσης
δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 27.000,00€,
σύμφωνα με το οποίο προσωρινός μειοδότης του έργου αναδείχθηκε ο
συμμετέχων Οικονομικός Φορέας Α. ΤΣΩΡΟΣ – Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε., που
προσέφερε έκπτωση 43%.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 277/2018
Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τα Μέλη
1. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ Ε.
2. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
3. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Ν.

