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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 48/11-12-2018 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Ωραιοκάστρου
ΘΕΜΑ: Έγκριση του από 6-12-2018 πρακτικού, του συνοπτικού,
δημόσιου διαγωνισμού με αριθμό 143/16-11-2018 για «Προμήθεια
αλατιού για τις ανάγκες του Δήμου Ωραιοκάστρου 2018 - 2019».

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα την Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:00, στο
Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ
6 εδ. γ΄ του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα
από την 22010/7-12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. Διαπιστώθηκε νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, παραβρέθηκαν τα πέντε (5), δηλαδή:
Παρόντες
1.
2.
3.
4.
5.

Απόντες

Κοϊτσίδης Παναγιώτης
Αταμιάν Μπέδρος - Εσαή
Καραστερίου Ευάγγελος
Χατζηαντωνίου Ευάγγελος
Καρασαββίδης Δημήτριος

1.
2.
3.
4.

Ζιακούλης Ηλίας
Λοκοβίτης Νικόλαος
Σαραμάντος Δημήτριος
Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τoν υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου κ. Νικόλαο
Nάσση.
Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη τη συζήτηση ενός (1) θέματος εκτός
ημερήσιας διάταξης, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη δέχτηκαν
ομόφωνα τη συζήτησή του.
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 7ο θέμα, της ημερήσιας διάταξης, είπε τα
εξής:
Σας καλώ, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ 1 εδάφιο ε’ του ν. 3852/10
ΦΕΚ 87/20100 τ. Α όπου ορίζεται ότι «…η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τη
διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία», να εγκρίνουμε, σύμφωνα με την από 7-12-2018 εισήγηση
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Γνωμοδότησης και Αξιολόγησης
προσφορών, το από 6-12-2018 πρακτικό A΄: ελέγχου δικαιολογητικών
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συμμετοχής,
τεχνικής
προσφοράς
–
αξιολόγησης,
οικονομικής
προσφορας, του συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού, που αφορά στην
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
2018-2019».
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Γνωμοδότησης και Αξιολόγησης
προσφορών, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 281/2018 (ΑΔΑ:6ΧΥ2ΩΗΖΣ31) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, έχοντας
υπ’ όψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και την υπ' αριθμ. 148/16-11-2018
διακήρυξη του Δημάρχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 2018-2019», μας αποστέλλει για έγκριση το
παρακάτω πρακτικό:
«Στο Ωραιόκαστρο, την 04η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30
μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Ωραιοκάστρου η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, Γνωμοδότησης και
Αξιολόγησης του Δήμου, που συστήθηκε με την υπ' αριθμ. 281/2018
(ΑΔΑ:6ΧΥ2ΩΗΖ-Σ31) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προχώρησε τη
διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών, των τεχνικών προσφορών και των
οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον συνοπτικό διαγωνισμό με
αριθμό διακήρυξης 143/16-11-2018 για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ».
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πέτσου Γαρυφαλλιά

2.

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Τσομίδου Άννα

3.

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Ζαχαριάδης Πραξιτέλης

Το κριτήριο επιλογής είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της με
αριθμό
διακήρυξης
143/16-11-2018
στην
ιστοσελίδα
του
Δήμου
www.oraiokastro.gr. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν
η 04η Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11:30μ.μ..
Η επιτροπή προχώρησε αρχικώς στην αρίθμηση και μονογραφή των εξωτερικών
φακέλων των προσφορών οι οποίες είχαν κατατεθεί υπό αύξοντα αριθμό 1 στο
Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 21492/04-12-2018, υπό αύξοντα
αριθμό 2 με αρ. πρωτ. 21533/04-12-2018 και υπό αύξοντα αριθμό 3 με αρ. πρωτ.
19792/13-11-2018.
Πίνακας 1: Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό

Α/Α

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.Φ.Μ.

2

ΑΔΑ: Ω5ΦΤΩΗΖ-ΘΧ5

ΑΛΑΤΙ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗ Α.Ε.

094189596 ΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.

998521902 ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1
2

Ακολούθως
η συνεδρίαση συνεχίστηκε δημόσια με τον έλεγχο των
δικαιολογητικών, την αξιολόγηση της Τεχνικής προσφοράς και την Οικονομική
προσφορά (άρθρο 19 της διακήρυξης).
H επιτροπή προέβη στον έλεγχο των κατατεθειμένων δικαιολογητικών και
κατέγραψε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά στους παρακάτω πίνακες:

Πίνακας 2: Δικαιολογητικά Συμμετοχής
ΔΙΚΑΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΑΛΑΤΙ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗ Α.Ε.

1.Τυποποιημένο
έντυπο υπεύθυνης
δήλωσης
(Τ.Ε.Υ.Δ). Άρθρο
14



ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.*



*Διαπιστώθηκε έλλειψη των πρωτοκόλλων παραλαβής των συμβάσεων που
κατέθεσε η εταιρεία «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» και ζητήθηκε με ηλεκτρονική
αλληλογραφία (04-12-2018) και βάση του άρθρου 10 της διακήρυξης, να
προσκομισθούν μέχρι τις 06-12-2018 και ώρα 11:00. Συνεπώς, η συνεδρίαση
διεκόπη και συνεχίστηκε στις 6-12-2018. Με το υπ’ αριθμ. 240/06-12-2018
έγγραφό της, η εταιρεία κατέθεσε τα εν λόγω πρωτόκολλα.
Στη συνέχεια, ανοίχτηκε ο εσωτερικός φάκελος που περιείχε την τεχνική
προσφορά και διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:
Πίνακας 3:Στοιχεία Τεχνικής προσφοράς
Α/Α

Επωνυμία
Εταιρείας

Έλεγχος Τεχνικών Προδιαγραφών(άρθρο 15 της
διακήρυξης)

1

ΑΛΑΤΙ
ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

2

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΡΓΩΝ Α.Ε.

ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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Στη συνέχεια, ανοίχτηκε ο
(προϋπολογισμός 40.533,12€)
Α/Α

Επωνυμία
Εταιρείας

φάκελος

της

οικονομικής

προσφοράς

Έλεγχος Οικονομικής Προσφοράς

1

ΑΛΑΤΙ
ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗ Α.Ε.

Η προσφορά της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των
31.158,72€ (τριανταμία χιλιάδες εκατόν πενήντα οκτώ
ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά).

2

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΡΓΩΝ Α.Ε.

Η προσφορά της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των
38.390,40€ ( τριάντα οκτώ χιλιάδων τριακόσια ενενήντα
ευρώ και σαράντα λεπτά).

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη τα παραπάνω
Γνωμοδοτεί:
 για την αποδοχή της προσφοράς για τη συνέχεια του διαγωνισμού, από
πλευράς δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής
και οικονομικής
προσφοράς του διαγωνιζόμενου με την επωνυμία «ΑΛΑΤΙ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗ
Α.Ε.» η οποία ορίζεται «προσωρινός ανάδοχος».

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1. Το άρθρο 72 παρ 1 εδάφιο ε’ του ν. 3852/10 ΦΕΚ 87/20100 τ. Α
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 103
3. Το από 7-12-2018 διαβιβαστικό έγγραφο της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,
Γνωμοδότησης και Αξιολόγησης όλων των προμηθειών
4. Το από 6-12-2018 Πρακτικό της ως άνω Επιτροπής και τη γνωμοδότησή της
5. Τις
υπ' αριθ. 281/2018 (ΑΔΑ:6ΧΥ2ΩΗΖ-Σ31) και 284/2018 (ΑΔΑ:Ω5ΨΖΩΗΖ-Δ64)
αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,

Αποφασίζει Ομόφωνα
1. Εγκρίνει το από 6-12-2018 πρακτικό A΄: ελέγχου δικαιολογητικών
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς – αξιολόγησης, οικονομικής
προσφορας, του συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού, που αφορά στην
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 2018-2019», σύμφωνα με το εισηγητικό μέρος της
παρούσης απόφασης.
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2. Αποδέχεται την προσφορά για τη συνέχεια του διαγωνισμού, από
πλευράς δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής
και οικονομικής
προσφοράς του διαγωνιζόμενου με την επωνυμία «ΑΛΑΤΙ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗ
Α.Ε.», ο οποίος ορίζεται «προσωρινός ανάδοχος».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 326/2018

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ
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