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ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

Νέα Φηιαδέιθεηα 8/10/2019
Αξηζ. Πξση. : 28018/9-10-2019

Γπαθείο Οικ. Δπιηποπήρ

Σασ. Γ/νζη: Γεθειείαο 97
143 41 Ν. Φηιαδέιθεηα
Πληπ.
: Πιέζζαο Κσλ/λνο
Σηλ.
: 213-2049085-86
Fax
: 213-2049006
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 33/2019 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο
Αξηζ. Απόθαζεο :156/2019

ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«Έγθξηζε απνηειέζκαηνο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ
ηνπ έξγνπ: “Αλάπιαζε-Αλαθαηαζθεπή ησλ ρώξσλ
ηνπ Κνηκεηεξίνπ ” -Α.Μ. 150/2018 (επαλεηζαγσγή
κεηά από γλσκνδόηεζε ΣΓΔΠΑ)».
ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 8 ηνπ κήλα Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 8.30 π.κ.
ζπλήιζε ζε πλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο
Υαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 27551/33/4-10-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ
Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ισάλλε Βνύξνπ, πνπ επηδόζεθε λνκόηππα ζε θάζε
κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκό Α΄.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
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ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Βνύξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο 2) Σάθαο Ηιίαο, Αληηπξόεδξνο, 3)
Παπαθώζηα Αλζή 4) Γξεηδειηάο Παληειήο 5) Σνκπνύινγινπ Κσλζηαληίλνο θαη
6) εξεηάθεο Νηθόιανο, κέιε.
ΑΠΟΝΣΔ
1) Καληαξέιεο Γεκήηξηνο 2) Μπεξδέζεο ππξίδσλ θαη 3)
Βαζηιόπνπινο
Αξηζηείδεο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθαλ. Αληί ησλ δύν
πξώησλ εθ ησλ αλσηέξσ παξέζηεζαλ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 75 παξ.
2 ηνπ Ν. 3852/10, όπσο ηζρύεη, ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο παξάηαμεο ηνπ
εθιεγέληνο Γεκάξρνπ «Νέα Φηιαδέιθεηα Νέα Υαιθεδόλα Πνιηηώλ Πνιηηεία» θ.θ.
Κνπηζάθεο Μηραήι θαη Γξακκέλνο ππξίδσλ αληηζηνίρσο.
Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνύκελνο ην 2ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε :
Κπξίεο θαη Κύξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 20996/16-7-2019 εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ ζύκθσλα κε ηελ 115/2019 Α.Ο.Δ. Γ.Ν.Φ.-Ν.Υ. επί ηνπ
ζέκαηνο :
Θέμα : Έγκπιζη αποηελέζμαηορ ςνοπηικού Γιαγυνιζμού ηος έπγος:
«ΑΝΑΠΛΑΗ-ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΟΤ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΟΤ» Α.Μ.: 150/2018.
σεη. : Σν ππ’ αξηζ. πξση. Γ.Ν.Φ.-Ν.Υ. 20995/16-07-2019 Πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηεο
Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ Έξγνπ ζύκθσλα κε ηελ 115/2019 Α.Γ..
Γ.Ν.Φ.-Ν.Υ.
Κύξηε Πξόεδξε,
Λακβάλνληαο ππόςε ην ππ’ αξ. πξση. Γ.Ν.Φ.-Ν.Υ. 20995/16-07-2019 Πξαθηηθό
ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ Έξγνπ ζύκθσλα κε ηελ
115/2019 Α.Ο.Δ. Γ.Ν.Φ.-Ν.Υ., παξαθαινύκε ζε πξώηε πξνζερή ζπλεδξίαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα εηζάγεηε ην ζέκα γηα ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο, έγθξηζεο
απνηειέζκαηνο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ Έξγνπ «ΑΝΑΠΛΑΗΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΟΤ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΟΤ», με Α.Μ. 150/2018 ζηελ
εηαηξεία «N. ΠΑΠΟΤΣΔ-Κ. ΜΔΓΓΟ Ο.Δ.» ε νπνία ζύκθσλα κε ην αλσηέξσ
ζρεηηθό πξαθηηθό θεξύζζεηαη πξνζσξηλόο κεηνδόηεο κε εληαίν πνζνζηό έθπησζεο
12,00 %.
Δπηζεκαίλεηαη όηη θαηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζύκθσλα κε
ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016.
Με ηελ αξηζ. 128/2019 απόθαζε Οηθ. Δπηηξνπήο δελ εγθξίζεθε ην απνηέιεζκα ηνπ
δηαγσληζκνύ ηνπ ελ ζέκαηη έξγνπ αιιά, αληίζεηα, ε

απνζηνιή αηηήκαηνο ζην

Σερληθό πκβνύιην Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο γηα ηελ καηαίσζε ηεο
δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνύ ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, ώζηε θαηόπηλ ζύκθσλεο γλώκεο
ηνπ ν Γήκνο λα πξνρσξήζεη ζηελ επαλαδεκνπξάηεζε απηνύ, δεδνκέλνπ όηη ε Ο.Δ.
έθξηλε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 106 παξ. 2δ θαη 6 ηνπ Ν. 4412/2016,
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σο κε ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε ηελ πξνζθνξά ηνπ ηειηθνύ κεηνδόηε «Ν.
ΠΑΠΟΤΣΔ – Κ. ΜΔΓΓΟ Ο.Δ.» (12%), δεδνκέλνπ όηη παξειήθζεζαλ ηεύρε
δεκνπξάηεζεο από είθνζη (20) ελδηαθεξνκέλνπο, δήισζαλ ηειηθά ζπκκεηνρή κόλν
ηέζζεξεηο (4), νη νπνίνη πξνζέθεξαλ έθπησζε θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο 12%, 10%, 9%
θαη 8%, ήηνη κε πνιύ κηθξή απόθιηζε κεηαμύ ηνπο αιιά θαη ζε ζρέζε κε ην πνζό ηεο
ζρεηηθήο κειέηεο, σο πξνθύπηεη θαη από ην ππ΄αξ. πξση. 20995/16-07-2019 Γ.Ν.Φ.Ν.Υ. Πξαθηηθό πλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ πνπ είρε επηζπλαθζεί ζηελ
αλσηέξσ απόθαζε.
Με ην αξηζ. πξση. 416548/9-9-2019 έγγξαθν ηνπ ΣΓΔΠΑ απεζηάιε ην Γήκν ην
Πξαθηηθό ηεο 14εο ζπλεδξίαο ηεο 5/9/2019 ηνπ πκβνπιίνπ, ζύκθσλα κε ην νπνίν ην
ΣΓΔΠΑ γλσκνδόηεζε νκόθσλα, κεηά από εμέηαζε ησλ πξνζθνκηζζέλησλ
ζηνηρείσλ, όηη από ηελ εηζήγεζε πξνθύπηεη πσο ππήξμε επαξθήο δεκνζηόηεηα
(θαζόζνλ έιαβαλ ηεύρε 20 ελδηαθεξόκελνη) θαη ην γεγνλόο όηη ζηνλ δηαγσληζκό
εκθαλίζηεθαλ ηέζζεξεηο ζπκκεηέρνληεο εληζρύεη ελδερόκελα ηελ ηδηαηηεξόηεηα ηνπ
έξγνπ θαη απηό δελ απνηειεί θξηηήξην αζύκθνξεο πξνζθνξάο.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαιείζζε όπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά.
Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 33/2019 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ηελ
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.


Καηά ηνπ ζέκαηνο δήισζε όηη ηάζζεηαη ην κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Π.Γξεηδειηάο.



Σν κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Κ.Σνκπνύινγινπ απείρε από ηελ δηεμαρζείζα
ςεθνθνξία, δειώλνληαο όηη δηαηεξεί επηθπιάμεηο σο πξνο ην πνζό ηεο
έθπησζεο.



Σν κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Ν.εξεηάθεο δήισζε «παξώλ» θαηά ηελ δηεμαρζείζα
ςεθνθνξία, δειώλνληαο όηη ζεσξεί δηάηξεηε ηελ δηαδηθαζία ησλ εθπηώζεσλ.
Καηόπηλ απηώλ ε Ο.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ.

Πξνέδξνπ, είδε ηελ αξηζ. 150/2018 ζρεηηθή κειέηε, ηo αξηζ. πξση. 20995/16-072019 Γ.Ν.Φ.-Ν.Υ. Πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ, ζύκθσλα κε
ηελ αξηζ. 115/2019 απόθαζε Ο.Δ., ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1ε ηνπ Ν.
3852/10, όπσο ηζρύεη, ηελ απνζηαιείζα κε ην αξηζ. πξση. 416548/9-9-2019 έγγξαθν
ηνπ ΣΓΔΠΑ ζρεηηθή γλσκνδόηεζε θαη κειέηεζε όια ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ
ππόςε ηεο
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Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι καηά πλειοτηθία
(5 ΤΠΔΡ-1 ΚΑΣΑ)
Σελ έγκπιζη ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ
«ΑΝΑΠΛΑΗ-ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΟΤ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΟΤ» (Α.Μ.
150/2018) ζηελ εηαηξεία «N. ΠΑΠΟΤΣΔ-Κ. ΜΔΓΓΟ Ο.Δ.» ε νπνία ζύκθσλα
κε ην αξηζ. πξση. 20995/16-7-2019 ζρεηηθό πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο
Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ Έξγνπ (115/2019 Α.Ο.Δ. Γ.Ν.Φ.-Ν.Υ.) θεξύζζεηαη
πποζυπινόρ μειοδόηηρ κε εληαίν πνζνζηό έθπησζεο 12,00 %.
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 156/2019
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΗ
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο)
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Η Τπεύζπλε ηεο Τπεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθόιινπ
Λεβαληή Δκκαλνιία

Δζυηεπική Γιανομή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ
Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Σερληθώλ Τπεξεζηώλ
Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Οηθ. Τπεξεζηώλ
Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ, Γηπινγξαθηθνύ θαη Φνξνινγηθώλ Τπνζέζεσλ
Σκήκα Λνγηζηεξίνπ
Σκήκα Κνηκεηεξίνπ
Σκήκα Σακείνπ
Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ

ςνημμένα : Σν

αξηζ. πξση.
20995/16-07-2019 Γ.Ν.Φ.-Ν.Υ. Πξαθηηθό
πλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ηνπ Έξγνπ.
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ –
ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΔΡΓΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΗΝ 115/2019
Α.Ο.Δ. Γ.Ν.Φ.-Ν.Υ.

Απ. ππυη. : 20995
Ημεπομηνία : 16-07-2019

ΔΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΗ-ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΧΝ
ΥΧΡΧΝ ΣΟΤ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΟΤ»
Α.Μ. : 150/2018

1ο Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο

 Τ Ν Δ Γ Ρ Ι Α  Η 

πλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή κε εληαίν πνζνζηό έθπησζεο,
ζύκθσλα κε ηα άξζξα 117 θαη 125 ηνπ Ν.4412/2016 θαη κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ
Ν.4412/2016 γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ: «ΑΝΑΠΛΑΗ-ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΧΝ
ΥΧΡΧΝ ΣΟΤ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΟΤ», κε Α.Μ.: 150/2018, πξνϋπνινγηζκνύ 74.000,00
€ (κε Φ.Π.Α.).
ηε Νέα Υαιθεδόλα θαη ζην δεύηεξν όξνθν ηνπ επί ηεο νδνύ Αραξλώλ 464 θαη
Αγ. Αλαξγύξσλ Γεκνηηθνύ Κηηξίνπ, ηελ Σξίηε 16-07-2019 θαη ώξα 10.00 π.κ.,
ζπλήιζε ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ Έξγνπ, πνπ όξηζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο, κε ηελ ππ’ αξηζκ.
115/2019 Απόθαζε (αξ. πξση. Γ.Ν.Φ.-Ν.Υ. 19449/03-07-2019, ΑΓΑ: ΩΓΚ846ΜΩ0ΙΘΩΘ), ήηνη νη θάησζη:
1
2
3

ΑΘΑΝΑΙΑΓΗ
ΑΝΑΣΑΙΟ-ΜΑΡΙΟ
ΔΠΣΑΗΜΔΡΟΤ ΜΑΡΙΝΑ
ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟΤ
ΑΝΣΩΝΙΑ

ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ
ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΔ
ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ
ΜΗΥΑΝΙΚΟ Σ.Δ.
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ
ΣΔ

Γ.Σ.Τ.
Γ.Ν.Φ.-Ν.Υ.
Γ.Σ.Τ.
Γ.Ν.Φ.-Ν.Υ.
Γ.Σ.Τ.
Γ.Ν.Φ.-Ν.Υ

σο
πξόεδξνο
σο κέινο
σο κέινο

πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ θαη λα
ζπληάμεη ην ζρεηηθό πξαθηηθό ηεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη κε
ηνπο όξνπο ηεο ππ’ αξ. πξση. Γ.Ν.Φ.-Ν.Υ. 19506/03-07-2019 πεξίιεςεο δηαθήξπμεο
ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο, κε ΑΓΑΜ: 19PROC005214155 θαη
ΑΓΑ: 61ΔΦ46ΜΩ0Ι-Ν5, θαζώο θαη ηεο ππ’ αξηζκ. 115/2019 Απόθαζεο (αξ. πξση.
Γ.Ν.Φ.-Ν.Υ. 19449/03-07-2019, ΑΓΑ: ΩΓΚ846ΜΩ0Ι-ΘΩΘ.
Η δηαδηθαζία μεθίλεζε κε ηελ θαηάζεζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο ησλ
νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο. Αθνύ
νινθιεξώζεθε ε θαηάζεζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο θαη
παξειζνύζεο ηεο ώξαο πνπ κε ηελ δηαθήξπμε νξίδεηαη ζαλ ώξα ιήμεο ηεο θαηάζεζεο
ησλ πξνζθνξώλ, ν Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ επηθνηλώλεζε κε ην
πξσηόθνιιν ηνπ Γ.Ν.Φ. – Ν.Υ. γηα λα δηαπηζηώζεη αλ έρνπλ θαηαηεζεί πξνζθνξέο
κέρξη ηελ 16-09-2019 θαη ώξα 10:00 π.κ. Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ (κε θξνληίδα δηθή
ηεο) παξέιαβε ηελ πξνζθνξά πνπ θαηαηέζεθε από ην πξσηόθνιιν ηνπ Γ.Ν.Φ. – Ν.Υ.
ηε ζπλέρεηα έγηλε θαηαρώξηζε ησλ πξνζθνξώλ θαηά ηε ζεηξά θαηάζεζήο
ηνπο ζε ζρεηηθό Καηάινγν πκκεηερόλησλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ. Έγηλε
αξίζκεζε ζε όινπο ηνπο θαθέινπο πξνζθνξώλ κε ηνλ αύμνληα αξηζκό θαηάζεζήο
ηνπο θαη κνλνγξάθεζαλ από ηνλ Πξόεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ.
Η θαηαρώξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξώλ, ζύκθσλα κε ηε ζεηξά
θαηάζεζεο, παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:
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ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΥΡΗΣΟ & ΙΑ Δ.Δ.
ΥΡΗΣΟ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ
ΙΣΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ & ΙΑ Δ.Δ.
ΥΡΗΣΟ ΙΣΟΠΟΤΛΟ
Ν. ΠΑΠΟΤΣΔ – Κ. ΜΔΓΓΟ Ο.Δ.
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Ν. & . ΓΔΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Δ.Δ.
ΑΡ. ΠΡΩΣ. Γ.Ν.Φ.-Ν.Υ. 20876/16-07-2019

-
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ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ πξνέβε ζηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθώλ
πξνζθνξώλ, νη νπνίεο αξηζκήζεθαλ θαη κνλνγξάθεζαλ από ηα κέιε ηεο. Διέγρζεθε
ην παξαδεθηό ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ, θαηά ηελ ίδηα ζεηξά. Καηά ηε δηαδηθαζία
απηή, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ έιεγμε ηελ πιεξόηεηα ησλ ππνγξαθώλ θαη
κνλνγξαθώλ, θαζώο θαη ηελ νξζόηεηα ζπκπιήξσζεο ηνπ Δληύπνπ Οηθνλνκηθήο
Πξνζθνξάο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ηνπ πνζνζηνύ έθπησζεο. Όινη νη δηαγσληδόκελνη
πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο.
Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο έρνπλ σο εμήο:
ΑΡΥΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ ΚΑΣΑ ΔΙΡΑ ΜΔΙΟΓΟΙΑ
Α/Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ

ΔΝΙΑΙΟ ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΧΗ
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Ν. ΠΑΠΟΤΣΔ – Κ. ΜΔΓΓΟ Ο.Δ.
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Ν. & . ΓΔΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Δ.Δ.
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3

ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΥΡΗΣΟ & ΙΑ Δ.Δ.

9

4

ΙΣΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ & ΙΑ Δ.Δ.

8

Παξάιιεια, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ, ηελ ίδηα εκέξα νινθιήξσζε ηνλ έιεγρν
ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 24.2 ηεο δηαθήξπμεο, θαηά ηε
ζεηξά ηνπ αξρηθνύ πίλαθα κεηνδνζίαο, αξρίδνληαο από ηνλ πξώην κεηνδόηε.
Δπηζεκαίλεηαη όηη εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό δελ απαηηείηαη, βάζεη
ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1.α, ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/2016, όπσο αλαθέξεηαη ζην
άξζξν 15 ηεο δηαθήξπμεο.
Όισλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ πξνζθνξώλ ήηαλ πιήξε,
νξζά θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη νη πξνζθνξέο ηνπο θξίζεθαλ
απνδεθηέο γηα ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνύ.
Ο Πίλαθαο κεηνδνζίαο ησλ δηαγσληδνκέλσλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο
(δηθαηνινγεηηθά θαη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο) θξίζεθαλ απνδεθηέο (ηειηθόο πίλαθαο
κεηνδνζίαο), είλαη ν αθόινπζνο:

ΑΔΑ: Ω2Ψ246ΜΩ0Ι-ΛΥΕ
ΣΔΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ ΚΑΣΑ ΔΙΡΑ ΜΔΙΟΓΟΙΑ

Α/Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ

ΔΝΙΑΙΟ ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΧΗ
%

1

Ν. ΠΑΠΟΤΣΔ – Κ. ΜΔΓΓΟ Ο.Δ.

12

2

Ν. & . ΓΔΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Δ.Δ.

10

3

ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΥΡΗΣΟ & ΙΑ Δ.Δ.

9

4

ΙΣΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ & ΙΑ Δ.Δ.
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Φσηναληίγξαθν ηνπ Καηαιόγνπ πκκεηερόλησλ απνηειεί αλαπόζπαζην
κέξνο ηνπ ελ ιόγσ Πξαθηηθνύ θαη ην ζπλνδεύεη.
ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, πξνέθπςε όηη ε δηαγσληδόκελε εηαηξεία «N.
ΠΑΠΟΤΣΔ-Κ. ΜΔΓΓΟ Ο.Δ.» πιεξνί ηνπο όξνπο ηεο Γηαθήξπμεο θαη θεξύζζεηαη
Πξνζσξηλόο Μεηνδόηεο κε εληαίν πνζνζηό έθπησζεο 12 %.
Καηόπηλ όισλ ησλ παξαπάλσ ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ
Διζηγείηαι
πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηελ έγθξηζε απνηειέζκαηνο γηα αλάζεζε ηεο
ζύκβαζεο ζηνλ Πξνζσξηλό Μεηνδόηε «N. ΠΑΠΟΤΣΔ-Κ. ΜΔΓΓΟ Ο.Δ.» κε εληαίν
πνζνζηό έθπησζεο 12 %.
Σν παξόλ πξαθηηθό νινθιεξώζεθε ηελ 16-07-2019.

Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΑΘΑΝΑΙΑΓΗ ΑΝΑΣΑΙΟ-ΜΑΡΙΟ
ΔΠΣΑΗΜΔΡΟΤ ΜΑΡΙΝΑ

ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΣΧΝΙΑ

