
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΟ ΒΗΑΙΣΗΑ 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 27εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.093/2019 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 

Δπηθαηξνπνίεζε δηθαηνινγεηηθώλ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγωληζκνύ ηνπ έξγνπ 
«Δπηζθεπή ηερληθνύ νδνύ Σξηαληαθπιιηάο-Ακπέιωλ» πξνϋπνινγηζκνύ 244.500€. 

ηε Νηγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 22ε-Οθηωβξίνπ-2019 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 13.30κκ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζκ.πξση.12009/17-10-2019 
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4555/2018. 

Γηαπηζηώζεθε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ παξαβξέζεθαλ έμη(6) ελώ θιήζεθαλ όινη. 

πα ξ όλ η ε ο  α πόλ η ε ο  
ΑΘΑΛΑΗΟ ΚΑΙΑΡΗΛΟ ΓΗΜΑΡΥΟ  
ΑΓΑΚΟΤΓΖ ΗΧΑΛΛΖ  
ΥΑΣΕΖΚΑΡΘΟ ΑΡΓΤΡΗΟ  
ΒΑΓΑΡΙΖ ΒΑΗΟ  
ΣΑΤΡΗΓΖ ΗΧΑΛΛΖ  
ΑΓΓΔΙΑΘΖ ΥΡΖΣΟ  
 

 

ΚΑΤΡΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 
  
 
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θωκά 

Ο Π ξό ε δ ξν ο  ε η ζε γ ν ύκε λ ν ο  η ν  3 ν  η ε ο  ε κε ξή ζ η αο  δ η ά η αμ ε ο  ε ί πε :  
Με ηελ αξηζκ.28/2019 πξνγελέζηεξε απόθαζε καο εγθξίλακε ηνπο όξνπο ηνπ αλνηρηνύ 

ειεθηξνληθνύ δεκόζηνπ δηαγσληζκνύ, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Δπηζθεπή ηερληθνύ νδνύ 
Σξηαληαθπιιηάο-Ακπέιωλ» πξνϋπνινγηζκνύ 244.500€ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο 
Γηαθήξπμεο, ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ θαη ηνπο όξνπο ησλ ινηπώλ 
ζπκβαηηθώλ ηεπρώλ θαη ζηνηρείσλ όπσο νξίδνληαη ζηε αξηζκ.5/2018 κειέηε ηνπ έξγνπ πνπ 
ζπληάρζεθε από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ.41/2019 ΑΓ, κε ην 
ζύζηεκα πξνζθνξάο κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο θαηά νκάδεο νκνεηδώλ εξγαζηώλ θαη έιεγρν 
νκαιόηεηαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ επηκέξνπο πνζνζηώλ έθπησζεο (άξζξν 95 2α ηνπ Ν.4412/2016) 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΦΔΚ 2221Β/30-7-2012 «Έγθξηζε 
ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα Διιεληθώλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ» όπσο ηζρύνπλ θαηά ηελ εκέξα 

ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. Σν έξγν είλαη γξακκέλν ζην ηερληθό πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ κε α/α 
10/2019 θαη κε εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ ΘΑ 30.7333.08/2019 πνζνύ 244.500,00€ κε ηίηιν 
«Δπηζθεπή ηερληθνύ νδνύ Σξηαληαθπιιηάο-Ακπέιωλ» θαη ρξεκαηνδνηείηαη από ΑΣΑ-
2015(54.130,40€), ΑΣΑ-2016(118.770,15€) & ΑΣΑ 2018(71.599,45€).  

Με ηελ πξνγελέζηεξε αξηζκ.73/2019 απόθαζε καο εγθξίλακε ην πξαθηηθό ηνπ δηελεξγεζέληνο 
ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δεκόζηνπ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «ΔΠΗΘΔΤΖ ΣΔΥΛΗΘΟΤ ΟΓΟΤ 
ΣΡΗΑΛΣΑΦΤΙΙΗΑ - ΑΚΠΔΙΧΛ» ζηελ Μεηνδόηξηα Δξγνιεπηηθή Δηαηξεία «ΛΗΘΟΙΑΟ Η. 
ΑΖΚΑΘΖ - ΔΓΔ» έλαληη ηεο αλαγξαθόκελεο πξνζθνξάο ηεο πνζνύ 93.663,89€ ρσξίο ηνλ 
Φ.Π.Α, επεηδή πξόζθεξε ηελ κεγαιύηεξε έθπησζε 53,00%, ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κε 
αξηζκ.5/2018 κειέηεο  

ηελ ζπλέρεη ηελ 26ε επηεκβξίνπ 2019 εκέξα Πέκπηε ε επηηξνπή δηαγσληζκνύ ζπλεδξίαζε 
γηα ηελ ζύληαμε ηνπ 2νπ πξαθηηθνύ, θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 
«AΖΚΑΘΖ Η. ΛΗΘΟΙΑΟ ΔΓΔ», πνπ θαηαηέζεθαλ αξρηθά κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνύ πιεξνθνξηαθνύ 
ππνζπζηήκαηνο ηνπ Δ..Η.ΓΗ.., ζηηο 25-09-2019 θαη έπεηηα κέξνο απηώλ εληύπσο θαη ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ ππ’ αξηζκ. Πξση: 10929/25-09-2019 αίηεζή ηνπ πξνο ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή, ε νπνία θαη δηαβίβαζε αξκνδίσο ηνλ θάθειν ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ. Η Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνύ (γλσκνδνηηθό όξγαλν) ηνπ αλσηέξσ έξγνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 221 ηνπ 
Ν.4412/2016 ζπγθξνηήζεθε κε ηελ αξηζκ.57/20-06-2019 (ΑΓΑ: ΦΤΠ8Χ9Β-Σ45) ΑΟΔ, όπνπ θαη 
εγθξίζεθε ην από 14-6-2019 πξαθηηθό ειεθηξνληθήο θιήξσζεο ηνπ ΜΗ.Μ.Δ.Γ. ηνπ Τπνπξγείνπ 
Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ γηα ηνλ παξόληα δηαγσληζκό, κε ηαπηόηεηα θιήξσζεο:mimed-ecb-a-2-

id-aa-3727- eba-2019-06-14-13:15:00.000000. 
Η Δπηηξνπή δηαγσληζκνύ δηαπίζησζε ηελ πιεξόηεηα όισλ ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθώλ 

θαη ηελ ζπκθσλία ηνπο κε όζα δειώζεθαλ κε ην Σππνπνηεκέλν Έληππν  Τπεύζπλεο Γήισζεο θαηά 
ηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία.  

Με βάζε ηα αλσηέξσ θαη ζύκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ Άξζξνπ 103 ηνπ Ν. 4412/2016 ηελ παξ. 
4.2.iii (εδάθην 5) ηεο δηαθήξπμεο ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ ε επηηξνπή εηζεγείηαη ζηελ Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο ηελ έγθξηζε ηνπ παξόληνο πξαθηηθνύ θαη ηελ θαηαθύξωζε ηεο 
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ζύκβαζεο ηνπ έξγνπ «ΔΠΗΘΔΤΖ ΣΔΥΛΗΘΟΤ ΟΓΟΤ ΣΡΗΑΛΣΑΦΤΙΙΗΑ-ΑΚΠΔΙΧΛ» ζηελ 
Μεηνδόηξηα Δξγνιεπηηθή Δηαηξεία «ΛΗΘΟΙΑΟ Η. ΑΖΚΑΘΖ - ΔΓΔ» έλαληη ηεο  πξνζθνξάο ηεο 
ζην πνζό 93.663,89€ ρωξίο ηνλ Φ.Π.Α, επεηδή:  
α) Πξόζθεξε ηελ κεγαιύηεξε έθπησζε 53,00%, ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. 
β) Γελ ζπληξέρνπλ ζην πξόζσπό ηνπ νη ιόγνη απνθιεηζκνύ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016. 
γ) Πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ησλ άξζξσλ 75α, 76 θαη 77 ηνπ Ν.4412/2016. 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνύ 
θαθέινπ & ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

απνθαζίδεη νκόθωλα 

Δγθξίλεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηέζεζε ν νηθνλνκηθόο θνξέαο «ΛΗΘΟΙΑΟ Η. 

ΑΖΚΑΘΖ-ΔΓΔ» πξνζσξηλόο αλάδνρνο ηνπ ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δεκόζηνπ 

δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «ΔΠΗΘΔΤΖ ΣΔΥΛΗΘΟΤ ΟΓΟΤ ΣΡΗΑΛΣΑΦΤΙΙΗΑ - 

ΑΚΠΔΙΧΛ», θαζώο θαηόπηλ ειέγρνπ ησλ επηζπλαπηόκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ πξνθύπηεη όηη 

δελ έρνπλ εθιείςεη νη πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδόηε ζηνλ δηαγσληζκό, ζύκθσλα 

κε ην αξηζκ.2ν πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ. 

Έλζηαζε θαηά ηεο παξνύζαο απόθαζεο κπνξεί λα αζθεζεί ζε πέληε (5) εκέξεο από ηελ 

θνηλνπνίεζε απηήο ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο. Τπνβάιιεηαη ελώπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε 

νπνία απνθαζίδεη, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ Ν. 4412/2016, εληόο 

πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε 

απόξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηό ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ 

θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβόινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνύ ίζνπ κε ην έλα 

ηνηο εθαηό (1%) επί ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη αλ ε 

έλζηαζε γίλεη δεθηή από ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθό όξγαλν. 

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 93/2019 
Ο Πρόεδροσ        Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
Μποςτάνησ Θωμάσ 

Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 
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