
                               Ζαγορά. 02-05-2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Αριθ.Αποφ 64/2017 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ     Αριθ πρωτ. 5342                                                           

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 7
ης

 /2017  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο "Εσωτερική οδοποιία 

Δ.Ε. Ζαγοράς» 

Στη Ζαγορά, σήµερα,  τη 2
η 

 του µηνός Μαΐου 2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ.  

στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου  Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Ζαγοράς - Μουρεσίου,  ύστερα από την 

3733/27-04-2017  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό 

στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν 

παρόντα τα  πέντε (6)  µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.    ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                1. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   

2.    ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                                               

3.   ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                     

4.   ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

5.   ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 

6.   ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ                                                                                                                     

                                                                                                                         

       Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο, ∆ηµοτικό Υπάλληλο. 
 

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούµενος  το 12
ο
  

 
 θέµα  της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε 

ότι:  

Η επιτροπή διαγωνισµού µας κοινοποίησε το  πρακτικό της 27
ης

 Απριλίου 

2017, σχετικά µε την κατασκευή του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ» 

συνολικού προϋπολογισµού 45.054,77€ συµπ. ΦΠΑ): 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 «Της  Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισµού επιλογής αναδόχου µε κριτήριο 

ανάθεσης, την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά 

βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή), σύµφωνα µε τις διατάξεις του N.4412/2016 «∆ηµόσιες 

Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» που διεξάγεται την 27η Απριλίου, 
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ηµέρα Πέµπτη, του έτους 2017, για την κατασκευή του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ» συνολικού προϋπολογισµού 45.054,77€ συµπ. ΦΠΑ). 

Σήµερα, την 27η του µηνός Απριλίου, του έτος 2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 

10:00π.µ.,  

η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) η οποία αποτελείται από τους:  

1. Κοπατσάρης ∆ήµος , κλάδου ΠΕ Μηχ/κων Χωρ/ξιας (Πρόεδρος ) – 

Τακτικό Μέλος 

2. Γεωργούδη Μαρίνα, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού- Τακτικό Μέλος 

3.  Οικονόµου Γεώργιο , κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού – Τακτικό Μέλος 

 (Σύµφωνα µε την 09/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου), 

 σύμφωνα με την 43/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ζαγοράς 

Μουρεσίου, συνεδριάσαμε στο Δημαρχιακό κατάστημα Ζαγοράς, για την διεξαγωγή του 

παραπάνω διαγωνισμού που ορίσθηκε με την 3352/11.04.2017 προκήρυξη διαγωνισμού 

του Δημάρχου Ζαγοράς Μουρεσίου. 

Κηρύχθηκε η έναρξη της παραλαβής των προσφορών και παραλήφθηκαν οι 

φάκελοι προσφοράς, που κατατέθηκαν ενώπιων της επιτροπής. Μετά την επέλευση 

της ώρας 10.00’ πµ, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τη λήξη του χρόνου, περίµενε λίγα 

λεπτά (2-3) και κήρυξε τη λήξη της παραλαβής. Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινώνησε µε την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να 

διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδροµικώς προσφορές. 

Προσήλθαν κατά σειρά οι οικονοµικοί φορείς: 

 

 

α/α 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

 

ΕΔΡΑ 

1 
«ΣΠΥΡΙΔΩΝ Β. ΚΑΡΑΜΑΡΓΙΟΣ 

& ΣΙΑ Ε.Ε.» 
ΒΟΛΟΣ 

2 

ΕΥΠΛΟΥΣ Ε.Ε. 

«ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε.Ε.» 

ΒΟΛΟΣ 

3 
«Α. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ κ ΣΙΑ 

Ο.Ε.» 
ΒΟΛΟΣ 

 

Από τις ανωτέρω προσφορές, η 1
η
 υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, ταχυδρομικώς. 
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Η Επιτροπή παρέλαβε τις προσφορές, καταχωρηθήκαν κατά σειρά στο πρακτικό 

στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυµία του 

οικονοµικού φορέα, η έδρα του, ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος. Όλοι οι φάκελοι 

αριθµήθηκαν κατά σειρά κατάθεσης και µονογράφτηκαν από τον πρόεδρο και τα 

µέλη της επιτροπής, όπως φαίνεται στον συνηµµένο πίνακα δικαιολογητικών. 

Αµέσως µετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών 

και καταγραφής των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 24.2 ακολούθησε η 

αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, η µονογραφή τους από τον Πρόεδρο 

και τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και η ανακοίνωση των επιµέρους 

στοιχείων τους όπως καταχωρίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

α/α 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

 

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 

% 

1 
«ΣΠΥΡΙΔΩΝ Β. ΚΑΡΑΜΑΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε.» 
20,00 

2 

ΕΥΠΛΟΥΣ Ε.Ε. 

«ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε.Ε.» 

27,00 

3 «Α. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ κ ΣΙΑ Ο.Ε.» 33,00 

 

Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθµητικής 

αναγραφής των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και της οµαλής µεταξύ τους 

σχέσης όπως φαίνεται στους συνηµµένους πίνακας ελέγχου οµαλότητας. 

Οι οικονοµικές προσφορές καταχωρίζονται µετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις 

στον ακόλουθο πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας. 

 

 

α/α 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΤΗΤΑΣ 

 

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 

% 

1 
«ΣΠΥΡΙΔΩΝ Β. ΚΑΡΑΜΑΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε.» 
ΟΚ 20,00 
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2 

ΕΥΠΛΟΥΣ Ε.Ε. 

«ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε.Ε.» 

ΟΚ 27,00 

3 «Α. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ κ ΣΙΑ Ο.Ε.» ΟΚ 33,00 

 

Στη συνέχεια η Ε.∆ ήλεγξε τα δικαιολογητικά συµµετοχής κατά σειρά µειοδοσίας και 

επικοινώνησε µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών των συµµετεχόντων 

προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, διαπιστώθηκαν ότι πληρούν τα 

οριζόμενα στην υπ’ αρίθμ. 3352/11.04.2017 διακήρυξη διαγωνισμού. 

Ακολούθως η Επιτροπή κατατάσσει οµόφωνα τους διαγωνιζόµενους κατά σειρά 

µειοδοσίας ως εξής: 

 

 

α/α 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 

% 

1 
«ΣΠΥΡΙΔΩΝ Β. ΚΑΡΑΜΑΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε.» 
ΟΚ 20,00 

2 

ΕΥΠΛΟΥΣ Ε.Ε. 

«ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε.Ε.» 

ΟΚ 27,00 

3 «Α. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ κ ΣΙΑ Ο.Ε.» ΟΚ 33,00 

 

Και εισηγείται την ανάθεση κατασκευής του έργου ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ 

στον πρώτο προσωρινό Μειοδότη, την επιχείρηση «Α. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ κ ΣΙΑ Ο.Ε.» που 

πρόσφερε το ποσό 30.186,70€ (με ΦΠΑ), ήτοι 24.344,11 χωρίς ΦΠΑ και μέση έκπτωση Εμ = 

33,00 %, διότι αποτελεί την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής, του έργου, καλύπτοντας όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό. 

 

Αναλυτικά: 

∆απάνη Εργασιών … 17.939,65€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%) … 3.229,14€ 
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Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) … 

3.175,32€  

ΦΠΑ 24% … 5.842,59€ 

Σύνολο συµβατικής δαπάνης … 30.186,70€ 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφηκε ως ακολούθως από τα µέλη της 

Επιτροπής.» 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τα πρακτικά της 

αρχικής και επαναληπτικής δηµοπρασίας καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 292 παρ 

1 του Ν.3463/2006 ∆.Κ.Κ     

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Εγκρίνει τα πρακτικά της Δημοπρασίας για  την ανάθεση κατασκευής του έργου 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ,  στον πρώτο προσωρινό Μειοδότη, την επιχείρηση: 

«Α. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ κ ΣΙΑ Ο.Ε.» που πρόσφερε το ποσό 30.186,70€ (με ΦΠΑ), ήτοι 

24.344,11 χωρίς ΦΠΑ και μέση έκπτωση Εμ = 33,00 %, διότι αποτελεί την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, του έργου, καλύπτοντας όλες 

τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό. 

Β.  Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή του συµφωνητικού. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 64/2017 

.Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα µέλη 

(υπογραφή)                                                                        (υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

& 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ  

 

ΑΔΑ: 7ΧΝΕΩΡΚ-ΠΑΟ


		2017-05-24T13:03:36+0300
	Athens




