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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 32η̋/2018 έκτακτη̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 15-6-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 277/2018

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 71450), ΤΗΣ 21 η̋
ΜΑΪΟΥ 2018 (ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ

ΠΛΑΤΕΙΑΣ

ΚΥΠΡΟΥ»,

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1.359.993,00

€

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%.
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 15 του μηνό̋ Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00
συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με
αριθ. πρωτ: 24148/15-6-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τη̋, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.
Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα λόγω παρέλευση̋ χρονικών ορίων και προθεσμιών.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν
παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ (Πρόεδρο̋-Δήμαρχο̋), 2) Ελένη Καπουσίζογλου (Αντιπρόεδρο), 3) Αννα Γκρόζου
(τακτικό μέλο̋), 4) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλο̋) και 5) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλο̋).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1)Κυριακή Ντέρου (τακτικό μέλο̋), 2) Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ (τακτικό μέλο̋), 3) Κωνσταντίνο̋
Κούβαρη̋ (τακτικό μέλο̋) 4) Γεώργιο̋ Καλαμαρά̋ (τακτικό μέλο̋).
Μετά τη διαπίστωση τη̋ απαρτία̋ ο Δήμαρχο̋ - Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋,
κήρυξε την έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋.
Το Σώμα ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε το κατεπείγον τη̋ συνεδρίαση̋ και του θέματο̋.
Στη συνέχεια εισηγούμενο̋ το 3ο ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα αναφέρθηκε στα υπ΄αριθμ. 23661 & 23659/12-62018 έγγραφα του τμήματο̋ Μελετών τη̋ Διεύθυνση̋ Τεχνικών Υπηρεσιών, τα οποία έχουν ω̋ εξή̋:
Σα̋ διαβιβάζω συνημμένα την εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, σχετικά με την λήψη απόφαση̋
από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση ή μη του Πρακτικού Ι τη̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού τη̋
ανοικτή̋ ηλεκτρονική̋ δημοπρασία̋ μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (με συστημικό αριθμό 71450), τη̋ 21η̋ Μαΐου
2018 (ημέρα Δευτέρα), για την ανάδειξη προσωρινού Αναδόχου του Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΚΥΠΡΟΥ», προϋπολογισμού: 1.359.993,00 € συμπερ. Φ.Π.Α. 24% και παρακαλώ για τη λήψη τη̋
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σχετική̋ απόφαση̋.

Παρακαλούμε για την έγκριση ή μη του Πρακτικού Ι τη̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού, τη̋ ανοικτή̋ ηλεκτρονική̋
δημοπρασία̋ μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (με συστημικό αριθμό 71450), τη̋ 21η̋ Μαΐου 2018 (ημέρα Δευτέρα), για
την ανάδειξη προσωρινού Αναδόχου του Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ», προϋπολογισμού:
1.359.993,00 € συμπερ. Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4412/2016.
Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρο̋ επτά (7) Οικονομικοί φορεί̋ από του̋ οποίου̋ έπειτα από τον έλεγχο των
δικαιολογητικών, τον έλεγχο ομαλότητα̋ των οικονομικών προσφορών, τη̋ έγκαιρη̋ προσκόμιση̋ των
πρωτότυπων εγγυητικών επιστολών του̋ καθώ̋ και τον απαιτούμενο έλεγχο εγκυρότητά̋ του̋, κρίθηκαν
αποδεκτοί και οι επτά (7) Οικονομικοί Φορεί̋, σύμφωνα με το υπ’αριθμ. πρωτ. 23577/12-06-2018
Πρακτικό Ι τη̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού.
Την χαμηλότερη προσφορά προσέφερε η: ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δίνοντα̋ έκπτωση, με ποσοστό
Εσ=57,17 %.
Σα̋ υποβάλλουμε το Πρακτικό Ι τη̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού και παρακαλούμε για τη λήψη τη̋
σχετική̋ απόφαση̋.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι τη̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού
(με συστημικό αριθμό 71450)
Διεξαγωγή̋ ανοικτή̋ διαδικασία̋, μέσω του Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) και των άρθρων 4 & 5 του Ν. 4412/16 όπω̋ ισχύει σήμερα, με κριτήριο ανάθεση̋ την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμή̋, με επιμέρου̋ ποσοστά έκπτωση̋ κατά
ομάδε̋ τιμών, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ τη̋ παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» προϋπολογισμού 1.359.993,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Στο Κερατσίνι, σήμερα 21 Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. οι υπογράφοντε̋:
1. Αγγελάκη̋ Δημήτριο̋ – Πολιτικό̋ Μηχανικό̋ (Π.Ε.) – Πρόεδρο̋
2. Ανδριανοπούλου Ελένη – Πολιτικό̋ Μηχανικό̋ (Τ.Ε.) – Μέλο̋
3. Ραϊκοπούλου Ελπίδα – Πολιτικό̋ Μηχ/κό̋ (Π.Ε.) – Μέλο̋
4. Γκαμίλη̋ Νικόλαο̋ – Μηχανολόγο̋ Μηχ/κό̋ (Τ.Ε.) – Μέλο̋
5. Ο εκπρόσωπο̋ τη̋ Περιφερειακή̋ Ένωση̋ Δήμων Αττική̋ υποδεικνυόμενο̋ από την (Π.Ε.Δ.Α.):
Καζατζίδη̋ Ιωάννη̋ – Δημοτικό̋ σύμβουλο̋ Νίκαια̋ – Μέλο̋
6. Ο εκπρόσωπο̋ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδο̋, υποδεικνυόμενο̋ από το (Τ.Ε.Ε.):
Κοντζιλά̋ Ιωάννη̋ – Πολιτικό̋ Μηχανικό̋ (Π.Ε.) – Μέλο̋
7. Ο εκπρόσωπο̋ τη̋ Πανελλήνια̋ Ένωση̋ Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
υποδεικνυόμενο̋ από το (Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.):
Κρατημένο̋ Κων/νο̋ – Πολιτικό̋ Μηχανικό̋ (Π.Ε. - Ε.Δ.Ε.) – Μέλο̋
αποτελώντα̋ την κατά νόμο Επιτροπή Διεξαγωγή̋ του Δ ιαγωνισμού σύμφωνα με τι̋ υπ’ αρ.
10/2018 & 126/2018 Αποφάσει̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ του Δήμου Κερατσινίου –
Δραπετσώνα̋, συνήλθαν στη Δ/νση τη̋ Τ.Υ. προκειμένου να προβούν στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνι σμό για την ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ», προϋπολογισμού
1.359.993,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ. 14788/18-04-2018 διακήρυξη, καθώ̋ και την
υπ’αριθμ. 14786/18-04-2018 προκήρυξη του διαγωνισμού για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό , παρατήρησε
τα εξή̋ :
Ο εν λόγω Διαγωνισμό̋ διεξήχθη ηλεκτρονικά μέσω τη̋ διαδικτυακή̋ πύλη̋ www.promitheus.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη, (στο εξή̋ θα αναφέρεται ω̋ σύστημα) και είχε
λάβει ω̋ αύξοντα αριθμό (Α/Α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματο̋ τον αριθμό 71450.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ των προσφορών από του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ ήταν σύμφωνα με την
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υπ’ αριθμ. 14788/18-04-2018 διακήρυξη του διαγωνισμού η Πέμπτη 17/05/2018 και ώρα 10:00 π.μ.
και η ημερομηνία ηλεκτρονική̋ αποσφράγιση̋ των προσφορών η Δευτέρα 21/05/2018 και ώρα 10.00
π.μ.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ των προσφορών, ο χειριστή̋ τη̋ Αναθέτουσα̋ συνδέθηκε στο
σύστημα, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 71450 και διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί (εμπρόθεσμα)
στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται κατωτέρω, επτά (7) προσφορέ̋ από του̋ παρακάτω
διαγωνιζομένου̋ οικονομικού̋ φορεί̋, όπω̋ εμφανίζονται στον ακόλουθο κατάλογο που παράχθηκε από το
σύστημα:
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Στη συνέχεια, ο χειριστή̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ γνωστοποίησε τον πίνακα σε όλου̋ του̋ συμμετέχοντε̋
μέσω του μενού «Επικοινωνία» και ανάρτησε το σχετικό εκτυπωτικό του συστήματο̋ «Κατάλογο̋
συμμετεχόντων» στο χώρο «Συνημμένα προκηρυγμένου διαγωνισμού» στο ‘‘portal’’ του συστήματο̋.
Κατόπιν, ο χειριστή̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ διαβίβασε ηλεκτρονικά μέσω του συστήματο̋, τον φάκελο του
διαγωνισμού στον Πρόεδρο τη̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού.
Εν συνεχεία, ο Πρόεδρο̋ του Διαγωνισμού συνδέθηκε στο σύστημα και αφού «κατήργησε» τον χειριστή τη̋
αναθέτουσα̋ αρχή̋, εισήλθε στο περιβάλλον αποσφράγιση̋ του συστήματο̋ και
αποσφράγισε τα
«Δικαιολογητικά συμμετοχή̋» & την «Οικονομική Προσφορά» των Οικονομικών Φορέων, ώστε να
είναι δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό του̋ (με τη συμμετοχή ενό̋ μέλου̋ τη̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού).
Ακολούθω̋ η Επιτροπή προχώρησε στην καταγραφή του περιεχομένου των φακέλων δικαιολογητικών των
συμμετεχόντων.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων και αφού
πραγματοποιήθηκε μέσω του συστήματο̋ ο απαραίτητο̋ έλεγχο̋ ομαλότητα̋ των προσφορών, η Επιτροπή
δια του Προέδρου τη̋ ανάρτησε στο «portal» του συστήματο̋ στο χώρο «Συνημμένα προκηρυγμένου
διαγωνισμού» τον ακόλουθο «κατάλογο συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσία̋», όπω̋ αυτό̋ παράχθηκε
από το σύστημα, ώστε αυτό̋ να είναι προσβάσιμο̋ τόσο από την Αναθέτουσα Αρχή όσο και από του̋
οικονομικού̋ φορεί̋, ενώ παράλληλα ενημέρωσε όλου̋ του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ που συμμετείχαν, μέσω
του πεδίου «Επικοινωνία» στέλνοντά̋ του̋ σχετικό ενημερωτικό μήνυμα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Α/Α

Α/Α καταθ.

1

71837

2

73360

Επωνυμία Προσφέροντα
ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσοστό

ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ

52,56 %

57,17 %
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3
4
5

74628
74546
74367

6

74584

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ
ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ
Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ο.Ε δ.τ Green
Construction

7

73865

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

51,35 %
49,52 %
48,14 %
43,00 %
21,00 %

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε του̋ δύο υποφακέλου̋ με τα δικαιολογητικά συμμετοχή̋ όλων των
οικονομικών φορέων, προκειμένου να διαπιστώσει εάν περιείχαν τα απαιτούμενα για την πλήρη και έγκυρη
συμμετοχή του̋, (ΤΕΥΔ, εγγυητική επιστολή συμμετοχή̋, καθώ̋ και την οικονομική προσφορά του
συστήματο̋) και στη συνέχεια προχώρησε στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχή̋ που είχαν
υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 24.2 τη̋ Διακήρυξη̋, των ανωτέρω
οικονομικών φορέων, κατά σειρά μειοδοσία̋, καθώ̋ και στον έλεγχο εγκυρότητα̋ των εγγυητικών
επιστολών (ηλεκτρονικών και μη), στον έλεγχο του χρόνου ισχύο̋ των εγγυητικών και τέλο̋ στον έλεγχο
τη̋ έγκαιρη̋ προσκόμιση̋ των έντυπων πρωτότυπων εγγυητικών επιστολών (μη ηλεκτρονικέ̋), τι̋ οποίε̋
όφειλαν υποχρεωτικά να προσκομίσουν οι συμμετέχοντε̋ οικονομικοί φορεί̋ ή ενώσει̋ αυτών, εντό̋ τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋ του̋.

Μετά τον έλεγχο τη̋ ορθότητα̋ και τη̋ πληρότητα̋ όλων των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι:
· Τα δικαιολογητικά συμμετοχή̋ όλων των συμμετεχόντων Οικονομικών Φορέων πληρούν του̋ όρου̋ τη̋
Διακήρυξη̋ του παρόντο̋ Διαγωνισμού.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού κάνει δεκτού̋ στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, του̋
επτά (7) συμμετέχοντε̋ Οικονομικού̋ Φορεί̋, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχή̋ και η οικονομική
προσφορά του̋ πληρούν του̋ όρου̋ τη̋ Διακήρυξη̋ του παρόντο̋ Διαγωνισμού ω̋ κατωτέρω:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ (δεκτοί)
Α/Α

Α/Α καταθ.

Επωνυμία Προσφέροντα
ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσοστό

1

71837

2

73360

ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ

52,56 %

3

74628

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ

51,35 %

4

74546

ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ

49,52 %

5

74367

Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

48,14 %

6

74584

ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ο.Ε
δ.τ. Green Construction

43,00 %

7

73865

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

21,00 %

57,17 %
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση τη̋ σύνταξη̋ του εν λόγω «Πρακτικού Ι», εισηγείται την
ανάθεση τη̋ σύμβαση̋ στον πρώτο μειοδότη και θα υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή το σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, ω̋ «εσωτερικό έγγραφο», μέσω τη̋ λειτουργία̋ “επικοινωνία” του συστήματο̋, προ̋
έγκριση και την εν συνεχεία κοινοποίηση τη̋ απόφαση̋ τη̋ Ο.Ε. την οποία θα εκδώσει επί του «Πρακτικού
Ι» σε όλου̋ του̋ συμμετέχοντε̋, μέσω τη̋ λειτουργία̋ “επικοινωνία” του συστήματο̋. Κατά τη̋ απόφαση̋
αυτή̋ χωρεί προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 τη̋ Διακήρυξη̋.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Αγγελάκη̋ Δημήτριο̋ – Πολιτικό̋ Μηχανικό̋ (Π.Ε.) – Πρόεδρο̋
2. Ανδριανοπούλου Ελένη – Πολιτικό̋ Μηχανικό̋ (Τ.Ε.) – Μέλο̋
3. Ραϊκοπούλου Ελπίδα – Πολιτικό̋ Μηχ/κό̋ (Π.Ε.) – Μέλο̋
4. Γκαμίλη̋ Νικόλαο̋ – Μηχανολόγο̋ Μηχ/κό̋ (Τ.Ε.) – Μέλο̋
5. Ο εκπρόσωπο̋ τη̋ Περιφερειακή̋ Ένωση̋ Δήμων Αττική̋ υποδεικνυόμενο̋ από την (Π.Ε.Δ.Α.):
Καζατζίδη̋ Ιωάννη̋ – Δημοτικό̋ σύμβουλο̋ Νίκαια̋ – Μέλο̋
6. Ο εκπρόσωπο̋ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδο̋, υποδεικνυόμενο̋ από το (Τ.Ε.Ε.):
Κοντζιλά̋ Ιωάννη̋ – Πολιτικό̋ Μηχανικό̋ (Π.Ε.) – Μέλο̋
7. Ο εκπρόσωπο̋ τη̋ Πανελλήνια̋ Ένωση̋ Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
υποδεικνυόμενο̋ από το (Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.):
Κρατημένο̋ Κων/νο̋ – Πολιτικό̋ Μηχανικό̋ (Π.Ε. - Ε.Δ.Ε.) – Μέλο̋
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο - Πρόεδρο κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο έλαβε υπόψη:
1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το Ν. 4412/2016
και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρο̋-Δήμαρχο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋
έθεσε το ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα προ̋ ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 23577/12-06-2018 Πρακτικό Ι τη̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού τη̋ ανοικτή̋
ηλεκτρονική̋ δημοπρασία̋ μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (με συστημικό αριθμό 71450), τη̋ 21η̋ Μαΐου 2018
(ημέρα Δευτέρα) και αναδεικνύει προσωρινό Ανάδόχο του Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ»,
προϋπολογισμού: 1.359.993,00 € συμπερ. Φ.Π.Α. 24% την εταιρεία ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δίνοντα̋
έκπτωση, με ποσοστό Εσ=57,17 %, η οποία είναι χαμηλότερη προσφορά.
Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρο̋ επτά (7) Οικονομικοί φορεί̋ από του̋ οποίου̋ έπειτα από τον έλεγχο των
δικαιολογητικών, τον έλεγχο ομαλότητα̋ των οικονομικών προσφορών, τη̋ έγκαιρη̋ προσκόμιση̋ των
πρωτότυπων εγγυητικών επιστολών του̋ καθώ̋ και τον απαιτούμενο έλεγχο εγκυρότητά̋ του̋, κρίθηκαν
αποδεκτοί και οι επτά (7) Οικονομικοί Φορεί̋, σύμφωνα με το υπ’αριθμ. πρωτ. 23577/12-06-2018
Πρακτικό Ι τη̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού.
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Α/Α

1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ (δεκτοί)
Α/Α καταθ.
Επωνυμία Προσφέροντα
Ποσοστό
ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
71837
57,17 %
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2

73360

ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ

52,56 %

3

74628

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ

51,35 %

4

74546

ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ

49,52 %

5

74367

Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

48,14 %

6

74584

ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ο.Ε
δ.τ. Green Construction

43,00 %

7

73865

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

21,00 %

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (277)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 18-6-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
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