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Από τα Πρακτικά τη̋ 42η̋/2017 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 17-7-2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 292/2017

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΤΟΥ

ΕΡΓΟΥ:

¨ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

&

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017¨, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
646.266,93€ ΣΥΜΠΕΡ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α. 24%.
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 17 του μηνό̋ Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με
αριθ. πρωτ: 37777/6-7-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τη̋, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.
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 (Δήμαρχο̋-Πρόεδρο̋) 2) Ελένη Καπουσίζογλου (Αντιπρόεδρο̋), 3) Στυλιανή
Μιχάλογλου (τακτικό μέλο̋), 4) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλο̋) και 5) Σταυρούλα Βαρλά
(αναπληρωματικό μέλο̋ στη θέση του τακτικού μέλου̋ Κυριακή̋ Ντέρου).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Άννα Γκρόζου (τακτικό μέλο̋), 2) Κων/νο̋ Κούβαρη̋ 3) Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ (τακτικό μέλο̋) και 4)
Ζαχαρία̋ Ζούπη̋ (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 του θέματο̋.
Στη συνέχεια εισηγούμενο̋ το εκτό̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα αναφέρθηκε στα υπ΄αριθμ. 39459 & 39285/147-2017 έγγραφα τη̋ Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και 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 τη̋ δημοπρασία̋ για την ανάδειξη
προσωρινού Αναδόχου του Έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017», προϋπολογισμού:
646.266,93 € συμπερ. αναθεώρηση̋ και Φ.Π.Α. 24%, και παρακαλώ για τη λήψη τη̋ παραπάνω σχετική̋
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απόφαση̋.
Παρακαλούμε για την έγκριση ή μη του πρακτικού τη̋ Δημοπρασία̋ τη̋ 04 Ιουλίου 2017 (ημέρα
Τρίτη) για την ανάδειξη προσωρινού Αναδόχου του Έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017»,
προϋπολογισμού:
ού: 646.266,93 € συμπερ. αναθεώρηση̋ και Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με το άρθρο 98 του
Ν.4412/2016.
Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρο̋ ένδεκα (11) Οικονομικοί φορεί̋ από του̋ οποίου̋ κρίθηκαν αποδεκτοί και οι
ένδεκα (11), μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τον έλεγχο ομαλότητα̋ των οικονομικών προσφορών
καθώ̋ και των εγγυητικών επιστολών του̋, σύμφωνα με το υπ’αριθμ. πρωτ. 39281/14-07-2017 πρακτικό
τη̋ επιτροπή̋ διαγωνισμού.
Την χαμηλότερη τιμή προσέφερε η: ΠΕΤΚΑ Α.Ε. δίνοντα̋ την μεγαλύτερη έκπτωση απ’ όλου̋ του̋
διαγωνιζόμενου̋, με ποσοστό μέση̋ έκπτωση̋ Εμ=60,85 %.
Σα̋ υποβάλλουμε το πρακτικό τη̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού όπω̋ επίση̋ και του̋ πίνακε̋ υποβληθέντων
δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών.
Παρακαλούμε για τη λήψη τη̋ σχετική̋ απόφαση̋.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Διεξαγωγή̋ ανοικτή̋ διαδικασία̋ διαγωνισμού του άρθρου 5 του Ν. 4412/16 όπω̋ ισχύει σήμερα, με κριτήριο
ανάθεση̋ την πλέον συμφέρουσα από οικονομική̋ άποψη̋ προσφορά μόνο βάσει τιμή̋: «Προσφορά με
επιμέρου̋ ποσοστά έκπτωση̋ κατά ομάδε̋ τιμών, με έλεγχο ομαλότητα̋ των επί μέρου̋ ποσοστών
έκπτωση̋», σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ τι̋ παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016:
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

ΕΤΟΥΣ

2017»,

προϋπολογισμού

646.266,93

€

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Στο Κερατσίνι, σήμερα 4 Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη ώρα 10.00 π.μ. οι υπογράφοντε̋:
1. ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αγρ. & Τοπογράφο̋ Μηχανικό̋ Π.Ε., (Πρόεδρο̋)
2. ΕΛΖΜΠΙΕΤΑ ΓΚΙΕΡΓΚΙΕΛ, Πολιτικό̋ Μηχανικό̋ Π.Ε., (μέλο̋)
3. ΠΑΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ, Πολιτικό̋ Μηχανικό̋ Τ.Ε., (μέλο̋)
αποτελώντα̋ την κατά νόμο Επιτροπή Διεξαγωγή̋ τη̋ υπόψη Δημοπρασία̋ σύμφωνα με την υπ’ αρ.
227/2017 Απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνα̋, συνήλθαν στη
Δ/νση τη̋ Τ.Υ. για την ανάδειξη μειοδότη για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

ΕΤΟΥΣ

2017»,

προϋπολογισμού 646.266,93 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και προέβησαν στη διεξαγωγή
διαγωνισμού ω̋ εξή̋:

Μισή ώρα πριν την ώρα λήξη̋ τη̋ προθεσμία̋ του άρθρου 18 τη̋ διακήρυξη̋ η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε
σε δημόσια συνεδρίαση και κήρυξε την έναρξη παραλαβή̋ των προσφορών.
Όλοι οι φάκελοι των διαγωνιζομένων κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου μα̋
(καμία προσφορά δεν κατατέθηκε ιδιοχείρω̋ από διαγωνιζόμενο).

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, παρέλαβε του̋ φακέλου̋ προσφορά̋ των διαγωνιζομένων, οι οποίοι
συνίσταντο σε δύο ξεχωριστού̋ φακέλου̋: το φάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχή̋ και το σφραγισμένο
φάκελο τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋. Και οι δύο φάκελοι ανέγραφαν στο εξωτερικό του̋ μέρο̋ τον τίτλο του
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έργου, την επωνυμία, τη διεύθυνση του προσφέροντο̋ / διαγωνιζόμενου τα στοιχεία όλων των μελών σε
περίπτωση κοινοπραξία̋, την αναθέτουσα αρχή και την ημερομηνία λήξη̋ προθεσμία̋ υποβολή̋ προσφορών.
Κατά την παραλαβή, η Επιτροπή Διαγωνισμού κατέγραψε τον αύξοντα αριθμό επιδόσεω̋ στο εξωτερικό και
των δύο φακέλων και ενημέρωσε του̋ αντίστοιχου̋ πίνακε̋.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε την παραλαβή των φακέλων των προσφορών όλων των διαγωνιζομένων
και ο Πρόεδρο̋ τη̋ Ε.Δ., αφού είχε επέλθει η ώρα 10.00 π.μ., μετά την πάροδο 2-3 λεπτών κήρυξε τη λήξη
τη̋ παραλαβή̋ των προσφορών. Στη συνέχεια, η Πρόεδρο̋ επικοινώνησε με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου
για να ελέγξει εάν έχουν κατατεθεί νέοι φάκελοι προσφορών έω̋ και την 10.00 π.μ.,είτε με συστημένη επιστολή
προ̋ την αναθέτουσα αρχή είτε με κατάθεση στο πρωτόκολλο τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ κατά την παρ. 3.1 τη̋
διακήρυξη̋. Συνολικά είχαν κατατεθεί ένδεκα (11) φάκελοι προσφορών στο πρωτόκολλο.
Στον διαγωνισμό προσήλθαν και συμμετείχαν οι ακόλουθοι διαγωνιζόμενοι (κατά σειρά προσέλευση̋):

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (Πίνακα̋ 1)

α/α

Ονοματεπώνυμο / επωνυμία διαγωνιζόμενου

1

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝ.ΠΑΠΠΑΣ

2

ΕΚΤΩΡ ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.

3

ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

4

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΗΣΗΣ

5

PKMCEng ΛΟΥΚΑΣ ΑΘ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

6

Κ.ΠΑΤΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.

7

ΑΦΟΙ ΔΙΓΩΝΗ Ο.Ε.

8

ΠΕΤΚΑ Α.Ε.

9

ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.

10

ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε. δ.τ. «ΚΥΚΛΟΣ Ο.Ε.»

11
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Κατόπιν, η Επιτροπή άνοιξε του̋ φακέλου̋ των δικαιολογητικών συμμετοχή̋ και κατέγραψε όλα τα έγγραφα
που περιείχαν στι̋ αντίστοιχε̋ στήλε̋ του συνημμένου πίνακα δικαιολογητικών, σύμφωνα με την παράγρ.1
του άρθρου 4 τη̋ διακήρυξη̋ του έργου.
Αμέσω̋ μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση τη̋ παραλαβή̋ των προσφορών και καταγραφή̋ των
δικαιολογητικών συμμετοχή̋ του άρθρου 24.2 τη̋ Διακήρυξη̋, ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονομικών
προσφορών, η μονογραφή του̋ από τον Πρόεδρο και τα μέλη τη̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού και η ανακοίνωση
των επί μέρου̋ στοιχείων του̋, τα οποία επίση̋ καταχωρήθηκαν σε πίνακα.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβει σε έλεγχο τη̋ ολόγραφη̋ και αριθμητική̋ αναγραφή̋ των
επιμέρου̋ ποσοστών έκπτωση̋ και τη̋ ομαλή̋ μεταξύ του̋ σχέση̋.
Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητα̋, χρησιμοποιήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση
έκπτωση προσφορά̋ (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 ν. 4412/2016.
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Όλε̋ οι οικονομικέ̋ προσφορέ̋ καταχωρήθηκαν, μετά τι̋ τυχόν αναγκαίε̋ διορθώσει̋, στον παρακάτω πίνακα
κατά τη σειρά μειοδοσία̋ (αρχίζοντα̋ από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίο̋ υπογράφηκε από τα μέλη τη̋
Ε.Δ. και αποτελεί μέρο̋ του πρακτικού τη̋.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ (Πίνακα̋ 2)

α/α
1

Ονοματεπώνυμο / επωνυμία διαγωνιζόμενου

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
(%)

ΠΕΤΚΑ Α.Ε.

60,85

2

Κ.ΠΑΤΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.

56,45

3

ΑΦΟΙ ΔΙΓΩΝΗ Ο.Ε.

56,00

4

PKMCEng ΛΟΥΚΑΣ ΑΘ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

55,84

5

ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.

55,68

6

ΤΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

55,67

7

ΕΚΤΩΡ ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.

53,00

8

ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε. δ.τ. «ΚΥΚΛΟΣ Ο.Ε.»

50,69

9

ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

47,08

10

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝ.ΠΑΠΠΑΣ

41,91

11

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΗΣΗΣ

35,41

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού, έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχή̋ του άρθρου 24.2 τη̋ διακήρυξη̋,
την ίδια ημέρα και κατά τη σειρά μειοδοσία̋, αρχίζοντα̋ από τον πρώτο μειοδότη.
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχή̋, έγιναν δεκτέ̋ και κρίθηκαν ω̋ αποδεκτέ̋ όλε̋ ανεξαιρέτω̋
οι οικονομικέ̋ προσφορέ̋.
Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε σε εφαρμογή τη̋ με αρ. πρωτ. Δ17γ/09/154/ΦΝ437/21-9-2010
εγκυκλίου 17/2010 τη̋ Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπ.Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, στη διαπίστωση τη̋ εγκυρότητα̋
των κατατιθέμενων και αποδεκτών εγγυητικών επιστολών συμμετοχή̋ των διαγωνιζομένων προκειμένου να
ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού με την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

Ο Πίνακα̋ Μειοδοσία̋ διαμορφώνεται στον ακόλουθο:
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ (Πίνακα̋ 3)

α/α

4

Ονοματεπώνυμο / επωνυμία διαγωνιζόμενου

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
(%)
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1

ΠΕΤΚΑ Α.Ε.

60,85

2

Κ.ΠΑΤΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.

56,45

3

ΑΦΟΙ ΔΙΓΩΝΗ Ο.Ε.

56,00

4

PKMCEng ΛΟΥΚΑΣ ΑΘ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

55,84

5

ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.

55,68

6

ΤΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

55,67

7

ΕΚΤΩΡ ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.

53,00

8

ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε. δ.τ. «ΚΥΚΛΟΣ Ο.Ε.»

50,69

9

ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

47,08

10

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝ.ΠΑΠΠΑΣ

41,91

11

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΗΣΗΣ

35,41

Κατά την διεξαγωγή τη̋ Δημοπρασία̋, δεν παρέστη εκπρόσωπο̋ των εργοληπτικών οργανώσεων, αν και
υπήρξε ενημέρωση σχετικά με το διαγωνισμό, με το με αριθμ.πρωτ.: 31310/8-06-17 έγγραφο τη̋ υπηρεσία̋
προ̋ την ΠΕΔΜΕΔΕ για ορισμό εκπροσώπου.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα τη̋
διαδικασία̋, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση τη̋ σύμβαση̋ στον μειοδότη και το υποβάλλει στην
αναθέτουσα αρχή για έγκριση.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλου̋ του̋ προσφέροντε̋ με κάθε πρόσφορο μέσο επί
αποδείξει. Κατά τη̋ απόφαση̋ αυτή̋ χωρεί προδικαστική προσφυγή ή ένσταση κατά τα οριζόμενα στην
παράγραφο 4.3 τη̋ Διακήρυξη̋.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ο Πρόεδρο̋: ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Tα μέλη: 1. ΕΛΖΜΠΙΕΤΑ ΓΚΙΕΡΓΚΙΕΛ, 2. ΠΑΝΙΔΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο – Πρόεδρο τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο Βρεττάκο
έλαβε υπόψη:
1. Το προαναφερθέν έγγραφο τη̋ εισήγηση̋
2. Το άρθρο 5 του Ν.4412/16
3. Την παραγρ.2.α., του άρθρου 95 του Ν. 4412/16
4. Tην 227/2017 οικονομική̋ επιτροπή̋
5. Τα άρθρα 95 και 98 του Ν.4412/2016
6. Τον Ν. 1599/86(Α΄75)
7. Το αρ. πρωτ. Δ17γ/09/154/ΦΝ437/21-9-2010 εγκυκλίου 17/2010 τη̋ Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπ. Υποδομών
Μεταφορών & Δικτύων
8. Το αρ. πρωτ. 39281/14-07-2017 πρακτικό
9. Το υπ΄αριθμ. 31310/8-6-2017 έγγραφο τη̋ υπηρεσία̋ προ̋ την ΠΕΔΜΕΔΕ
και μετά από διαλογική συζήτηση ο Δήμαρχο̋ – Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋
έθεσε το ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα προ̋ ψήφιση.
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Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 39281/14-7-2017 πρακτικό τη̋ Δημοπρασία̋ τη̋ 04 Ιουλίου 2017 (ημέρα Τρίτη) για την
ανάδειξη προσωρινού Αναδόχου του Έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017», προϋπολογισμού:
ύ: 646.266,93 €
συμπερ. αναθεώρηση̋ και Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4412/2016.
Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρο̋ ένδεκα (11) Οικονομικοί φορεί̋ από του̋ οποίου̋ κρίθηκαν αποδεκτοί και οι
ένδεκα (11), μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τον έλεγχο ομαλότητα̋ των οικονομικών προσφορών
καθώ̋ και των εγγυητικών επιστολών του̋, σύμφωνα με το υπ’αριθμ. πρωτ. 39281/14-07-2017 πρακτικό τη̋
επιτροπή̋ διαγωνισμού.
Την χαμηλότερη τιμή προσέφερε η: ΠΕΤΚΑ Α.Ε. δίνοντα̋ την μεγαλύτερη έκπτωση απ’ όλου̋ του̋
διαγωνιζόμενου̋, με ποσοστό μέση̋ έκπτωση̋ Εμ=60,85 %, ο οποίο̋ και αναδεικνύεται προσωρινό̋ ανάδοχο̋.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (296).
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 17-7-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
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