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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 50/27-12-2018 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Ωραιοκάστρου
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για 1) έγκριση του από 21-12-2018 1ου
πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΗΤΗΣ ΑΠΟ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ ΕΩΣ ΤΙΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» 2)
ανάθεση της
σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη.

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα την Πέμπτη, 27 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 23185/21-12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. Διαπιστώθηκε νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, παραβρέθηκαν τα έξι (6), δηλαδή:
Παρόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Απόντες

Κοϊτσίδης Παναγιώτης
Αταμιάν Μπέδρος - Εσαη
Ζιακούλης Ηλίας
Καραστερίου Ευάγγελος
Χατζηαντωνίου Ευάγγελος
Λοκοβίτης Νικόλαος

1. Σαραμάντος Δημήτριος
2. Καρασαββίδης Δημήτριος
3. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τoν υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου κα.
Ευαγγελία Κλεισιάρη.
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 12ο 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», 1) να εγκρίνουμε, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 655/2112-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας το από 2112-2018, 1ο πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης
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προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΗΤΗΣ ΑΠΟ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ ΕΩΣ ΤΙΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» και 2) να αναθέσουμε τη
σύμβαση στον προσωρινό μειοδότη.
Στο από 21-12-2018 1ο πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και
αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού αναφέρονται τα εξής:
Στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωραιοκάστρου συνήλθε σε
δημόσια συνεδρίαση την Παρασκευή, 21η Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 9:00 π.μ. η
επιτροπή διαγωνισμού (για έργα που η αξία της σύμβασης δεν υπερβαίνει το
1.000.000 ευρώ) που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17/12-01-2018 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, σύμφωνα με το άρθρο
221 του Ν. 4412/2016, αποτελούμενη από τους:
1) Μιχαηλίδη Ιωάννη, υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου, ως Πρόεδρο της
Επιτροπής Διαγωνισμού
2) Ευθυμίου Αικατερίνη, υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου, ως τακτικό
μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού
3) Αναγνωστοπούλου Γεωργία, υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου, ως
αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού
προκειμένου να διενεργήσει την διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και
αξιολόγησης των προσφορών για το έργο:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΗΤΗΣ ΑΠΟ
ΣΤΑΝΤΑΡ
ΜΠΕΤΟΝ
ΕΩΣ
ΤΙΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ»
σύμφωνα με την από 23/11/2018 με αρ.πρωτ. 20548 Διακήρυξη του Δημάρχου
Ωραιοκάστρου.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (σύμφωνα με το άρθρο 14, του
Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας») δεδομένου ότι σε σύνολο
τριών μελών της επιτροπής παρευρίσκοντο και οι τρείς (3)
ο Πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας στις 9:00 π.μ.
Τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται
στο άρθρο 18 της διακήρυξης, ήτοι 21.12.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00
π.μ., προέβησαν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”.
Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε
από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο κατάλογος μειοδοσίας, προκειμένου να
λάβουν γνώση οι προσφέροντες. Ο κατάλογος επισυνάπτεται στο παρόν
πρακτικό.
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Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο
της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης
και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού
αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.
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 του ν. 4412/2016.
Από τον έλεγχο προέκυψε ότι όλες οι προσφορές που υποβλήθηκαν είναι
ομαλές.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής
του άρθρου 24.2 της διακήρυξης, ήτοι το «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)» και την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15
της διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο
μειοδότη,
και διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
Όλες οι προσφορές των Οικονομικών Φορέων ήταν πλήρεις σύμφωνα με την
Διακήρυξη του έργου.
Πλέον των παραπάνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού επικοινώνησε με τους εκδότες
που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους και ελήφθησαν μέσω ηλεκτρονικού συστήματος
ΤΜΕΔΕ οι βεβαιώσεις εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής για
όλους τους συμμετέχοντες.
Μετά τα παραπάνω, και λαμβάνοντας υπόψη και την Κατευθυντήρια Οδηγία 23
της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (949/13.02.2018) με θέμα «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), η Επιτροπή
Διαγωνισμού διαμόρφωσε τον πίνακα μειοδοσίας ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Α/Α
1

Α/Α
καταθ.
105736

2
3

104644
105645

Επωνυμία Προσφέροντα
ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΔΡΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3

Ποσοστό
61,73 %
60,65 %
59,69 %
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4
5
6

105353
105773
105589

ΖΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

58,03 %
49,00 %
48,47 %

Η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη
«ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσοστό μέσης
έκπτωσης 61,73 % και υποβάλλει το παρόν στην Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Ωραιοκάστρου (αναθέτουσα αρχή) προς έγκριση».

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1.
2.
3.
4.

Την εισήγηση του Προέδρου
Το άρθρο 72 παρ 1 εδάφιο ε’ του ν. 3852/10
Την υπ’ αριθ. 655/21-12-2018 εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού
Το από 21-12-2018 πρακτικό της δημοπρασίας

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,

Αποφασίζει Ομόφωνα
1. Εγκρίνει το από 21-12-2018, 1ο πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και
αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΗΤΗΣ ΑΠΟ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ ΕΩΣ
ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ», σύμφωνα με το
εισηγητικό μέρος της παρούσης απόφασης.
2. Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο τον μειοδότη «ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 61,73 %.
Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή κατά τα
οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της Διακήρυξης του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 346/2018
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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