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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 17ης/2020 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. αποφάσεως : 121
Θέμα: Έγκριση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού
ανάδοχου του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ».
Σήμερα την 31η του μήνα Αυγούστου, του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ πρωτ.: τ.α.: 15186/27-08-2020
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη
της, σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» και τις υπ' αριθμ.
Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των
συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της
Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-52020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου
αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] και την
18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων
νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»]
του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι
(6) ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε).
Εμμανουήλ Πετούσης - (τακτικό μέλος).
Ελένη Μπέλα (τακτικό μέλος)
Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος)
Ευάγγελος Ζεβόλης (αναπληρωματικό μέλος)
-Μιχάλης Σελέκος (τακτικό μέλος)

Απόντες: κ. κ . Βασίλειος Καρατζαφέρης (τακτικό μέλος) - Δήμητρα Δούμουρα (τακτικό μέλος)- Απόστολος
Θεοφίλης (τακτικό μέλος) - Θεόδωρος Σπηλιόπουλος (τακτικό μέλος).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Μεταβολές:
- Πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος της τακτικής συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την εκτός
ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος ως κατεπείγον: 1. Αποδοχή δωρεάς τροφίμων από το Ι.Σ.Ν. (Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος) σε συνεργασία με τη ΚΕΔΕ.
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-Η Οικονομική Επιτροπή - ομόφωνα – εγκρίνει ( για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου) την ένταξη
του ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή του ως 1ο θέμα στην ημερησία διάταξη (Ν. 3852/2010 άρθρο 75 όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18).
-Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής: το ΕΗΔ θέμα,
ως 1ο θέμα ΗΔ και το 1ο , 2ο , 3ο , 4ο, 5ο, 6ο και 7ο θέμα της ΗΔ σε 2ο , 3ο 4ο , 5ο, 6ο, 7ο και 8ο θέμα ΗΔ
αντίστοιχα.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε κ. Αργυρόπουλος Γ., εισηγούμενος το 3ο (πλέον) θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των
μελών της Ο.Ε. την αρ. πρωτ: εσωτ. :300/12-08-2020 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα
εξής:
Σας διαβιβάζουμε το υπ΄ αρ. πρωτ.: οικ 14355/12-8-2020 1o Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για
την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ)» με
προϋπολογισμό 70.000,00 του οποίου ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 4/8/2020.
και παρακαλούμε για:
-την έγκριση του 1ου Πρακτικού και
-την ανάδειξη της Εργοληπτικής Επιχείρησης με επωνυμία «N. B. P. ACTIVITIES ΙΚΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ » με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 44% (σαράντα τέσσερα τοις εκατό) επί των τιμών του τιμολογίου της
μελέτης, ως προσωρινής αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο Θέμα.

-Το υπ΄ αρ. πρωτ.: οικ 14355/12-8-2020 - 1o Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ»

Στο Χαϊδάρι σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου 2020 , συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να
διενεργηθεί η δημοπράτηση του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» (προϋπολογισμού 70.000,00 € ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. 24%), η παρούσα Επιτροπή Διενέργειας Συνοπτικών
Διαγωνισμών Τεχνικών Έργων (Ν. 4412/ 2016, άρθρ.221) έτους 2020. Η Επιτροπή συγκροτήθηκε με
την υπ’ αριθμ. 12/18-2-2020 (ΑΔΑ : ΨΚΑ2ΩΗ3-1ΟΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά
στη «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών έργων, με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, έτους 2020».
Την Επιτροπή Διενέργειας (Ε.Δ.) συγκροτούν την ημέρα του Διαγωνισμού τα ακόλουθα μέλη:

1. ΠΕΦΑΝΗ ΑΝΝΑ -Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

Πρόεδρος

2. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ -Χημικός Μηχανικός Π.Ε.

Τακτικό μέλος

3. ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΦΩΤΗΣ – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Τακτικό μέλος

Με την υπ΄αρ. : 302/7-7-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΤΑΚΤΗ (Α.Α.Υ. υπ. αρ. πρωτ. : 12316-14/7/2020 -ΑΔΑ :
ΩΕ39ΩΗ3-Ω03) διατέθηκε πίστωση ποσού 20.000,00 € (Είκοσι χιλιάδων ευρώ)
από τον Κ.Α.
30.7333.0021 του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2020. Το υπόλοιπο ποσό των 50.000,00 €
(Πενήντα χιλιάδων ευρώ θα καλυφθεί από τον ίδιο Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος
2021.
Με την υπ΄αρ. 87/14-7-2020 (ΑΔΑ : 6ΞΑΛΩΗ3-Δ6Γ) απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου εγκρίθηκε η υπ. αρ.
2/2020 μελέτη του Τμήματος Μελετών & Εκτέλεσης Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και
καταρτίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης με
Συνοπτικό Διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου:
«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» προϋπολογισμού 70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.
Αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ:
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● το υπ’ αρίθμ. πρωτ. : OIK11255/30-6-2020 Πρωτογενές αίτημα ( ΑΔΑΜ: 20REQ006953183),
● η υπ' αρίθμ. υπ. αρ. πρωτ. 12316-14/7/2020
-(ΑΔΑ : ΩΕ39ΩΗ3-Ω03)
Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης- ως Εγκεκριμένο αίτημα (ΑΔΑΜ 20REQ007020077)
● η υπ. αρ. πρωτ. : οικ 12651/16-7-2020 Διακήρυξη του Έργου με ΑΔΑΜ: 20PROC007043158
Η υπ. αρ. πρωτ.: 12652/16-7-2020 Περίληψη της ως άνω Διακήρυξης αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:
6Φ8ΥΩΗ3-ΧΒΗ) και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.haidari.gr μαζί με το υπόλοιπο τεύχος
δημοπράτησης. Επίσης, Περίληψη Διακήρυξης στάλθηκε με τα υπ΄αριθμ. πρωτ.:α)οικ 13559/29-72020 και β) οικ 13560/29-7-2020 έγγραφα της Υπηρεσίας μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ και στον ΣΑΤΕ όπως
προβλέπει ο Νόμος, έτσι ώστε να ορίσουν εκπροσώπους για την παρουσία τους στο διαγωνισμό.
Ο εν λόγω διαγωνισμός, διενεργήθηκε σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 12651/16-72020 (20PROC007043158) Διακήρυξης του Δήμου Χαϊδαρίου και ειδικότερα:
Η Επιτροπή Διενέργειας (Ε.Δ.) συνήλθε στις 9:30΄ π.μ την Τρίτη 4 Αυγούστου 2020, στην Αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαϊδαρίου. Η Πρόεδρος της Ε.Δ., την ώρα αυτή κήρυξε την έναρξη
παραλαβής φακέλων προσφορών.
Έως την ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών (10.00΄ π.μ.) δεν παραδόθηκε κανένας φάκελος
προσφοράς στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
Λίγα λεπτά πριν την επέλευση της ώρας λήξης , η Πρόεδρος προειδοποίησε για τη λήξη του χρόνου
παραλαβής προσφορών περιμένοντας την κατάθεση κάποιας προσφοράς .
Αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου, η Πρόεδρος της Ε.Δ. επικοινώνησε με την υπηρεσία του
πρωτοκόλλου, ώστε να διαπιστωθεί τυχόν άφιξη προσφοράς και από όπου προσκομίστηκαν πέντε (5)
φάκελοι Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, οι οποίες είχαν υποβάλει τον φάκελο της προσφοράς τους και
είχαν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου .
Στη συνέχεια η Ε.Δ. προχώρησε στην αρίθμηση , μονογραφή και καταγραφή των φακέλων
ακολουθώντας τη σειρά υποβολής τους στο πρωτόκολλο του Δήμου.
Στο έντυπο καταγραφής των προσφορών σημειώθηκαν ο αριθμός, η επωνυμία και όλα τα στοιχεία των
προσφερόντων σύμφωνα με την αίτηση που συνόδευε τον κάθε φάκελο.
Οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που υπέβαλαν προσφορά σύμφωνα με την προαναφερθείσα σειρά είναι οι
εξής:
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Α/Α ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

1
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.-Ε.Δ.Ε.
2

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.με δ.τ. «ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ»

3

BUILD & BOLD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

4

N. B. P. ACTIVITIES ΙΚΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

5

ΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε.

Στη συνέχεια η Ε.Δ. προχώρησε στην αποσφράγιση των κυρίως φακέλων της προσφοράς (σύμφωνα με
την προαναφερθείσα σειρά) και για κάθε φάκελο διενεργούνταν τα ακόλουθα :
Ετίθετο αρίθμηση και μονογραφή τόσο στο φάκελο των Δικαιολογητικών συμμετοχής όσο και στο
φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς.
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Έπειτα από την καταγραφή των περιεχομένων των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
ακολούθησε η αποσφράγιση των υποφακέλων των Οικονομικών Προσφορών σύμφωνα με την
προαναφερθείσα σειρά, αρίθμηση και μονογραφή τους από την Ε.Δ.
Εν συνεχεία οι οικονομικές προσφορές ελέγχθηκαν για την πληρότητα των υπογραφών και των
μονογραφών και εξετάστηκε η ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς .
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου ανακοινώθηκαν από την Πρόεδρο
από τον κάθε προσφέροντα.

τα ενιαία ποσοστά έκπτωσης

Κατόπιν αυτών η Ε.Δ. προχώρησε στην κατάρτιση του ακόλουθου πίνακα
διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας και στην υπογραφή του από τα μέλη της.

κατάταξης

των

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΣΕΙΡΑ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

(ΚΑΤΑ

ΣΕΙΡΑ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΝΙΑΙΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ)

1η

2η

N. B. P. ACTIVITIES ΙΚΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ

44%

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.με δ.τ. «ΜΙΝΕΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ»

27%

ΣΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
3η
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.-Ε.Δ.Ε.
4η

25%

BUILD & BOLD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ
23%

5η

ΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ε.Δ.Ε.

14%

Στη συνέχεια η Ε.Δ. προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής
ξεκινώντας από το φάκελο του πρώτου μειοδότη . Η Ε.Δ. μονόγραψε τα δικαιολογητικά συμμετοχής και
προχώρησε στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής τους.
Αναλυτικότερα :
- όσον αφορά στις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής , ελέγχθηκε η πληρότητα και η ορθότητά των
στοιχείων τους σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 17Α της Διακήρυξης και επίσης έγινε έλεγχος της
εγκυρότητας έκδοσής τους. Συγκεκριμένα ο έλεγχος έγινε από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του
ΤΜΕΜΔΕ μέσω τις έκδοσης των υπ. αρ. πρωτ.: 69633/4-8-2020, 69625/4-8-2020, 6921/4-8-2020,
69614/4-8-2020, 69630/4-8-020 Βεβαιώσεων Εγκυρότητας Εγγυητικών Επιστολών.
- το Τ.Ε.Υ.Δ.(Τεύχος Υπεύθυνης Δήλωσης) ελέγχθηκε : α) για την πληρότητα του σύμφωνα με τα
απαιτούμενα στην Διακήρυξη και β) για την ορθότητα της υποβολής του ανάλογα με τη νομική μορφή
της κάθε Εργοληπτικής Επιχείρησης.
Κατά τον έλεγχο της προσφοράς της εταιρίας με επωνυμία «N. B. P. ACTIVITIES ΙΚΕ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» διαπιστώθηκε η παράλειψη μιας μονογραφής στο Τ.Ε.ΥΔ. καθώς και η ανάγκη
διευκρίνησης κάποιας από τις δηλώσεις, όπως επίσης η παράλειψη αναγραφής του συμβόλου του
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ποσοστού επί τοις εκατό (%)στην αριθμητική αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης στην
Οικονομική προσφορά της εν λόγω εταιρίας.
Κατόπιν αυτού και σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπ. αρ. πρωτ.: 12651/16-7-2020 (ΑΔΑΜ:
20PROC007043158)Διακήρυξης του έργου και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 «Συμπλήρωση –
αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών(άρθρο 56 παρ. 3 της Οδηγίας 214/24/ΕΕ)», ο Δήμος
Χαϊδαρίου με το υπ΄. αρ. πρωτ. 13986/5-8-2020 έγγραφο του , κάλεσε την εν λόγω εταιρία εντός του
ελάχιστου κατά το νόμο προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος να κάνει τις απαιτούμενες συμπληρώσεις
και διασαφηνίσεις στα δικαιολογητικά που ήδη είχε υποβάλλει.
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού ολοκλήρωσε τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών
αυθημερόν. Εν συνεχεία η συνεδρίαση διακόπηκε και οι φάκελοι συμμετοχής ασφαλίστηκαν σε
κατάλληλο χώρο παρουσία και ευθύνη των μελών της Επιτροπής.
Αφού εμπρόθεσμα (12/8/2020) πραγματοποιήθηκε η απαιτούμενη συμπλήρωση και αποσαφήνιση από
την εταιρία με επωνυμία «N. B. P. ACTIVITIES ΙΚΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ,η συνεδρίαση της
Ε.Δ. συνεχίστηκε στις 12/8/2020, ημέρα Τετάρτη (με νέα σύνθεση λόγω απουσίας ενός από τα τακτικά
μέλη) όπου ανακεφαλαιωτικά η Επιτροπή κάνει δεκτές και τις πέντε (5) εταιρίες που συμμετείχαν στο
διαγωνισμό καθώς πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.
Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε και η Επιτροπή προχώρησε στη σύνταξη του παρόντος Πρακτικού
Κατόπιν όσων προαναφέρθηκαν, η υπογράφουσα το παρόν πρακτικό Επιτροπή
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου :

εισηγείται προς την

-Την έγκριση του από 12/8/2020 παρόντος 1ου Πρακτικού και
-Την ανάδειξη της Εργοληπτικής Επιχείρησης με επωνυμία N. B. P. ACTIVITIES ΙΚΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ως προσωρινής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ», διότι υπέβαλε πλήρη φάκελο δικαιολογητικών και ορθά συμπληρωμένο φάκελο
οικονομικής προσφοράς με το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 44 % (σαράντα τέσσερα τοις
εκατό).
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΦΑΝΗ ΑΝΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΦΩΤΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, το
αριθμ. πρωτ.: οικ 14355/12-8-2020 1o Πρακτικό, τις διατάξεις του αρθ. 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, συζήτησε διεξοδικά το θέμα.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Δημοτικός Σύμβουλος
καταψηφίζει το θέμα.

κ. Μ. Σελέκος, τακτικό μέλος της Ο.Ε. δήλωσε ότι

Επί συμμετεχόντων (6) μελών, σε σύνολο (6) ψηφισάντων, (5) ψήφισαν υπέρ (1) ψήφισε κατά, συνεπώς η
Οικονομική Επιτροπή,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

- Την έγκριση του υπ΄αριθμ. πρωτ. : οικ 14355/12-8-2020 1ο Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού Διενέργειας
Διαγωνισμών Τεχνικών Έργων, για το έργο : «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» όπως εμφανίζεται εξ
ολοκλήρου στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.
-Την ανάδειξη της Εργοληπτικής Επιχείρησης με επωνυμία N. B. P. ACTIVITIES ΙΚΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ ως προσωρινής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ», διότι υπέβαλε πλήρη φάκελο δικαιολογητικών και ορθά συμπληρωμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς
με το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 44 % (σαράντα τέσσερα τοις εκατό).

ΑΔΑ: ΨΙΥ7ΩΗ3-516
Κατά της απόφασης έγκρισης χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 3 της Διακήρυξης (ΑΔΑΜ
20PROC007043158) με την οποία διενεργήθηκε ο εν λόγω διαγωνισμός.[ σύμφωνα με το άρθρο 105, παρ. 1 του ν.
4412/ 2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα)]

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 31-08-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)
(Υπογραφές)

