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Απυ ημ με ανηζμυ 15/2018 πναθηηθυ ζοκεδνίαζεξ

Α Ν ΑΡ Σ Ε ΣΓ Α  ΣΟ Δ ΖΑ Δ ΖΗ ΣΤ Ο

Θέμα: Έγθνηζε ή με ημο απυ 07.08.2018 Πναθηηθμφ Γιέγπμο
Καηάζεζεξ ηςκ Δηθαημιμγεηηθχκ ημο πνμζςνηκμφ μεημδυηε ηεξ
Γπηηνμπήξ Δηεκένγεηαξ Δηαγςκηζμμφ, εθηέιεζεξ ημο ένγμο
«οκηήνεζε οπμδμμχκ Σ.Κ. Μειηάξ Κεναζηάξ & Κηεκίμο»
πνμτπμιμγηζμμφ 59.999,99 εονχ με ΦΠΑ 24% θαη ανηζμυ
μειέηεξ 98/2018.
ήμενα ηεκ 10η Ασγούζηοσ 2018, εμένα Παναζθεοή θαη χνα 13 : 30, ε Οηθμκμμηθή
Γπηηνμπή (άνζνμ 72 ημο Ν. 3852/2010 η. Α΄) ζοκήιζε ζε ηαθηηθή ζοκεδνίαζε ζημ
Δεμανπηαθυ Καηάζηεμα Κμδάκεξ (Πι. Νίθεξ 1, Κμδάκε) θαη ζηεκ αίζμοζα ηςκ
ζοκεδνηάζεςκ αοηήξ, φζηενα απυ ηεκ πνυζθιεζε ημο Πνμέδνμο, με ανηζμ. πνςη.
26.015/06.08.2018 πμο δεμμζηεφζεθε θαη επηδυζεθε με απμδεηθηηθυ ζηα μέιε ηεξ,
ζφμθςκα με ημ άνζνμ 75 ημο Ν. 3852/2010 ¨Νέα Ανπηηεθημκηθή ηεξ Αοημδημίθεζεξ
θαη ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ – Πνυγναμμα Καιιηθνάηεξ¨ (ΦΓΚ 87/ η.
Α΄/07.06.2010).
Πνηκ απυ ηεκ έκανλε ηεξ ζοκεδνίαζεξ μ Πνυεδνμξ δηαπίζηςζε υηη απυ ηα εκκέα (9)
μέιε ηεξ Οηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ (ΑΔ 81/05.03.2017), βνέζεθακ πανυκηα ηα έλη (6)
ήημη:
ΠΑΡΟΝΣΓ
1. Βαιαήξ Γεχνγημξ, Ακαπιενςηήξ Δεμάνπμο,
ςξ Πνυεδνμξ
2. Ιςακκίδεξ Παναζθεοάξ
3. Λαβακηζηχηεξ Γεχνγημξ
4. Ληάθμξ Γοζφμημξ (Θέμεξ)
5. ηχμμξ Νηθυιαμξ
6. Γθμοηδεθχζηαξ Γεχνγημξ

ΑΠΟΝΣΓ
1. Ιςακκίδεξ Γιεοζένημξ
2. Μαιμφηαξ Λάδανμξ
3. Καναπάηζημξ Γοάγγειμξ
μη μπμίμη ακ θαη θιήζεθακ
κυμημα, δεκ πνμζήιζακ

Μεηά ηε δηαπίζηςζε ηεξ απανηίαξ (άνζνμ 75 ημο Ν. 3852/2010 η.Α΄) μ Πνυεδνμξ
θήνολε ηεκ έκανλε ηεξ ζοκεδνίαζεξ πανυκημξ θαη ημο γναμμαηέα ηεξ Οηθμκμμηθήξ
Γπηηνμπήξ Γνεγμνηάδε Ιςάκκε, θιάδμο ΣΓ Δημηθεηηθμφ – Λμγηζηηθμφ, θαη εηζεγήζεθε ηα
παναθάης :
Ο Πνυεδνμξ πνηκ ηε ζοδήηεζε ηςκ ζεμάηςκ έζεζε οπυρε ηεξ Οηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ
ημ αθυιμοζμ 9 μ ζέμα εθηυξ εμενεζίαξ δηάηαλεξ θαη δήηεζε κα θνηζεί ακ ημ ζέμα είκαη
θαηεπείγμκ, ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ παναγν. 3 ημο άνζνμο 75 ημο Ν. 3852/2010.
Η Οηθμκμμηθή Γπηηνμπή μμυθςκα έθνηκε ημ ζέμα ςξ θαηεπείγμκ θαη απμθάζηζε ηε
ζοδήηεζή ημο.
ημ άνζνμ 72 παν. 1 εδαθ. ε ημο Ν. 3852/2010 ¨Νέα Ανπηηεθημκηθή ηεξ
Αοημδημίθεζεξ θαη ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ – Πνυγναμμα Καιιηθνάηεξ¨ (Φ.Γ.Κ.
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87/ η. Α΄/07.06.2010) ακαθένεηαη υηη ε ανμμδηυηεηα ζφκηαλεξ ηεξ δηαθήνολεξ,
δηελαγςγήξ θαη θαηαθφνςζεξ υιςκ ηςκ δεμμπναζηχκ ζφμθςκα με ηεκ θείμεκε
κμμμζεζία είκαη ηεξ Οηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ.
Η Δηεφζοκζε Σεπκηθχκ Τπενεζηχκ ημο Δήμμο ζημ με α.α. 2510/10.08.2018 οπενεζηαθυ
/ εκεμενςηηθυ ζεμείςμα ηεξ με ζέμα «Δηαβίβαζε θαθέιμο δεμμπναζίαξ» ακαθένεη ηα
παναθάης :
«……αξ δηαβηβάδμομε ημκ θάθειμ ηεξ Δεμμπναζίαξ ημο ένγμο ¨ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ
ΣΚ ΜΗΛΙΑ, ΚΓΡΑΙΑ & ΚΣΓΝΙΟΤ¨ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 59.999,99€, ΑΡΙΘΜ.
ΜΓΛΓΣΗ 98/2018) θαη παναθαιμφμε γηα ηηξ εκένγεηεξ ζαξ.
Ο θάθειμξ πενηιαμβάκεη ηα θάηςζη:
1) Ακαιοηηθή θαη πενηιεπηηθή δηαθήνολε δηαγςκηζμμφ ημο ένγμο.
2) Φάθειμη δηθαημιμγεηηθχκ ηςκ ηεζζάνςκ (4) ενγμιεπηηθχκ επηπεηνήζεςκ μη μπμίεξ
ζομμεηείπακ ζημκ δηαγςκηζμυ.
3) Φάθειμη μηθμκμμηθχκ πνμζθμνχκ ηςκ ηεζζάνςκ (4) ενγμιεπηηθχκ επηπεηνήζεςκ μη μπμίεξ
ζομμεηείπακ ζημκ δηαγςκηζμυ .
4) Πνυζθιεζε ηςκ μειχκ ηεξ Γπηηνμπήξ δηεκένγεηαξ δηαγςκηζμμφ.
5) Έγθνηζε ημο Πναθηηθμφ ηεξ απυ 25-06-2018 Γπηηνμπήξ δηεκένγεηαξ δηαγςκηζμμφ μαδί με ηα
απμδεηθηηθά απμζημιήξ θαλ.
6) Πναθηηθυ ηεξ Γπηηνμπήξ Δηελαγςγήξ ημο Δηαγςκηζμμφ.
7) Απμδεηθηηθυ ημηπμθυιιεζεξ ηεξ πενηιεπηηθήξ δηαθήνολεξ .
8) Η 200/2018 Απυθαζε ηεξ Οηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ.
9) Φάθειμξ δηθαημιμγεηηθχκ ημο μεημδυηε.
10) Βεβαίςζε ημο Δεμάνπμο υηη δεκ αζθήζεθακ πνμζθογέξ.…»
«….ΠΡΑΗΣΖΗΟ
ηης από 07 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2018 ΓΠΖΣΡΟΠΕ ΔΖΑΓΩΝΖΜΟΤ (Γ.Δ.)
ηε Κμδάκε ζήμενα ηεκ Σνίηε 07 Αογμφζημο 2018 θαη χνα 12:00 π.μ ζοκήιζε ζημ γναθείμ 11
ηεξ Δηεφζοκζεξ Σεπκηθχκ Τπενεζηχκ ημο Δήμμο Κμδάκεξ (Πι. 28 εξ Οθηςβνίμο 1–1μξ υνμθμξ) ε
ανμυδηα Γπηηνμπή Δηεκένγεηαξ Δηαγςκηζμμφ (Γ.Δ.Δ.) πμο έπεη μνηζζεί με ηεκ ανηζμυ 539/27–
12–2017 απυθαζε ηεξ Οηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ ημο Δήμμο Κμδάκεξ θαη ζηεκ μπμία
πανεονέζεζακ ηα παναθάης ηαθηηθά οπενεζηαθά μέιε πνμθεημέκμο κα ειέγλμοκ ηα οπμβιεζέκηα
απυ ηεκ πνμζςνηκή μεημδυηνηα εηαηνεία «ΔΙΑΝΓΛΗ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ» δηθαημιμγεηηθά ηςκ
παναγνάθςκ 23.2 έςξ 23.10 ηεξ ακαιοηηθήξ δηαθήνολεξ ημο ένγμο με ηίηιμ « ΤΝΣΗΡΗΗ
ΤΠΟΔΟΜΩΝ Σ.Κ. ΜΗΛΙΑ, ΚΓΡΑΙΑ & ΚΣΓΝΙΟΤ».
Γπηηνμπή Δηαγςκηζμμφ
1.
Σαθηηθά οπενεζηαθά μέιε
α) Παπαζακαζίμο Αηθαηενίκε, θιάδμο ΠΓ Πμιηηηθχκ Μεπακηθχκ, ςξ Πνυεδνμξ,
β) Γθμοκημφιαξ Δεμήηνημξ, θιάδμο ΣΓ Ηιεθηνμιυγςκ Μεπακηθχκ ςξ μέιμξ,
γ) Υαηδεζομεχκμγιμο Μάνζα, θιάδμο ΠΓ Πμιηηηθχκ Μεπακηθχκ, ςξ μέιμξ,
Η Γ.Δ.Δ. ζογθνμηήζεθε θαη δηελήγαγε ηεκ δηαδηθαζία ημο δηαγςκηζμμφ, υπςξ αοηή πενηγνάθεηαη
θαηςηένς, έπμκηαξ οπυρε ηηξ παναθάης δηαηάλεηξ:
1)
2)

ημ κ.4412/2016 «Δεμυζηεξ ομβάζεηξ Ένγςκ, Πνμμεζεηχκ θαη Τπενεζηχκ (πνμζανμμγή
ζηηξ Οδεγίεξ 201/24/Γ θαη 2014/25/ΓΓ)» (Α‟ 147)
ηα άνζνα 80–110 κ.3669/2008 (Α‟ 116) «Κφνςζε ηεξ Κςδηθμπμίεζεξ ηεξ κμμμζεζίαξ
θαηαζθεοήξ δεμμζίςκ ένγςκ» (ΚΔΓ), θαζχξ θαη ηοπυκ άιιςκ δηαηάλεςκ ημο
κ.3669/2008 μη μπμίεξ δεκ θαηανγμφκηαη με ημκ κ.4412/2016
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ημ κ.4278/2014 (Α΄157) θαη εηδηθυηενα ημ άνζνμ 59 «Άνζε πενημνηζμχκ ζομμεημπήξ
ενγμιεπηηθχκ επηπεηνήζεςκ ζε δεμυζηα ένγα»
ημ κ.4270/2014 (Α' 143) «Ανπέξ δεμμζημκμμηθήξ δηαπείνηζεξ θαη επμπηείαξ
(εκζςμάηςζε ηεξ Οδεγίαξ 2011/85/ΓΓ)–δεμυζημ ιμγηζηηθυ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ», υπςξ
ηζπφεη
ημ κ.4250/2014 «Δημηθεηηθέξ Απιμοζηεφζεηξ–Καηανγήζεηξ, ογπςκεφζεηξ Νμμηθχκ
Πνμζχπςκ θαη Τπενεζηχκ ημο Δεμμζίμο Σμμέα-Σνμπμπμίεζε Δηαηάλεςκ ημο π.δ.
318/1992 (Α΄161) θαη ιμηπέξ νοζμίζεηξ» (Α‟ 74 ) θαη εηδηθυηενα ημ άνζνμ 1 αοημφ
ημ κ.3886/2010 (Α' 173) «Δηθαζηηθή πνμζηαζία θαηά ηε ζφκαρε δεμμζίςκ ζομβάζεςκ
Γκανμυκηζε ηεξ ειιεκηθήξ κμμμζεζίαξ με ηεκ Οδεγία 89/665/ΓΟΚ ημο ομβμοιίμο ηεξ
21γξ Ιμοκίμο 1989 (L 395) θαη ηεκ Οδεγία 92/13/ΓΟΚ ημο ομβμοιίμο ηεξ 25εξ
Φεβνμοανίμο 1992 (L 76), υπςξ ηνμπμπμηήζεθακ με ηεκ Οδεγία 2007/66/ΓΚ ημο
Γονςπασθμφ Κμηκμβμοιίμο θαη ημο ομβμοιίμο ηεξ 11εξ Δεθεμβνίμο 2007 (L335)»
ημ κ.4129/2013 (Α‟ 52) «Κφνςζε ημο Κχδηθα Νυμςκ γηα ημ Γιεγθηηθυ οκέδνημ»
ημ άνζνμ 26 ημο κ.4024/2011 (Α 226) «ογθνυηεζε ζοιιμγηθχκ μνγάκςκ ηεξ δημίθεζεξ
θαη μνηζμυξ ηςκ μειχκ ημοξ με θιήνςζε»
ημ κ.4013/2011 (Α‟ 204) «φζηαζε εκηαίαξ Ακελάνηεηεξ Ανπήξ Δεμμζίςκ ομβάζεςκ
θαη Κεκηνηθμφ Ηιεθηνμκηθμφ Μεηνχμο Δεμμζίςκ ομβάζεςκ»
ημ κ.3861/2010 (Α‟ 112) «Γκίζποζε ηεξ δηαθάκεηαξ με ηεκ οπμπνεςηηθή ακάνηεζε κυμςκ
θαη πνάλεςκ ηςκ θοβενκεηηθχκ, δημηθεηηθχκ θαη αοημδημηθεηηθχκ μνγάκςκ ζημ
δηαδίθηομ "Πνυγναμμα Δηαφγεηα" θαη άιιεξ δηαηάλεηξ»
ημ κ.3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαπχνηζε δεμμζηεφζεςκ ηςκ θμνέςκ ημο Δεμμζίμο ζημ
κμμανπηαθυ θαη ημπηθυ Σφπμ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ»
ημ π.δ. 113/2010 (Α 194) “Ακάιερε οπμπνεχζεςκ απυ ημοξ Δηαηάθηεξ”, υπςξ ηζπφεη
ημ κ.3310/2005 “Μέηνα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεξ δηαθάκεηαξ θαη ηεκ απμηνμπή
θαηαζηναηεγήζεςκ θαηά ηε δηαδηθαζία ζφκαρεξ δεμμζίςκ ζομβάζεςκ” (Α' 30), υπςξ
ηνμπμπμηήζεθε με ημ Ν. 3414/2005 (Α' 279), γηα ηε δηαζηαφνςζε ηςκ ζημηπείςκ ημο
ακαδυπμο με ηα ζημηπεία ημο Γ..Ρ., ημ π.δ. 82/1996 (Α‟ 66) «Οκμμαζηηθμπμίεζε ςκ
μεημπχκ Γιιεκηθχκ Ακςκφμςκ Γηαηνεηχκ πμο μεηέπμοκ ζηηξ δηαδηθαζίεξ ακάιερεξ
ένγςκ ή πνμμεζεηχκ ημο Δεμμζίμο ή ηςκ κμμηθχκ πνμζχπςκ ημο εονφηενμο δεμυζημο
ημμέα», ε θμηκή απυθαζε ηςκ Τπμονγχκ Ακάπηολεξ θαη Γπηθναηείαξ οπ‟ ανηζμ.
20977/2007 (Β‟ 1673) ζπεηηθά με ηα „‟Δηθαημιμγεηηθά γηα ηεκ ηήνεζε ηςκ μεηνχςκ
ημο Ν.3310/2005, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ημ Ν.3414/2005‟‟, θαζχξ θαη ε απυθαζε
ημο Τθοπμονγμφ Οηθμκμμίαξ θαη Οηθμκμμηθχκ οπ‟ ανηζμ. 1108437/2565/ΔΟ/2005
(Β΄ 1590) “Καζμνηζμυξ πςνχκ ζηηξ μπμίεξ ιεηημονγμφκ ελςπχνηεξ εηαηνίεξ”
ημ κ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κφνςζε Κχδηθα Φυνμο Πνμζηηζέμεκεξ Αλίαξ»
ηηξ ζε εθηέιεζε ηςκ ακςηένς δηαηάλεςκ εθδμζείζεξ θακμκηζηηθέξ πνάλεηξ, θαζχξ θαη
ιμηπέξ δηαηάλεηξ πμο ακαθένμκηαη νεηά ή απμννέμοκ απυ ηα μνηδυμεκα ζηα ζομβαηηθά
ηεφπε ηεξ πανμφζαξ θαζχξ θαη ημ ζφκμιμ ηςκ δηαηάλεςκ ημο αζθαιηζηηθμφ, ενγαηηθμφ,
πενηβαιιμκηηθμφ θαη θμνμιμγηθμφ δηθαίμο θαη γεκηθυηενα θάζε δηάηαλε (Νυμμξ, Π.Δ.,
Τ.Α.) θαη ενμεκεοηηθή εγθφθιημξ πμο δηέπεη ηεκ ακάζεζε θαη εθηέιεζε ημο ένγμο ηεξ
πανμφζαξ ζφμβαζεξ, έζης θαη ακ δεκ ακαθένμκηαη νεηά.
ημ Π.Δ. 171/87 "Όνγακα πμο απμθαζίδμοκ ή γκςμμδμημφκ θαη εηδηθέξ νοζμίζεηξ ζε
ζέμαηα ένγςκ πμο εθηειμφκηαη απυ ημοξ Ο.Σ.Α θαη άιιεξ ζπεηηθέξ δηαηάλεηξ" (ΦΓΚ Α'
84/02.06.1987) υπςξ ηζπφεη ζήμενα μεηά ηεκ ηνμπμπμίεζε θαη ζομπιήνςζε ημο απυ
ημ Π.Δ. 229/99, θαζχξ θαη
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Σε με ανηζμ. 284/2018 Απυθαζε Δεμμηηθμφ ομβμοιίμο πενί έγθνηζεξ ηεξ μειέηεξ θαη
ημο ηνυπμο εθηέιεζεξ ημο ένγμο με ηίηιμ «
ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ Σ.Κ.
ΜΗΛΙΑ, ΚΓΡΑΙΑ & ΚΣΓΝΙΟΤ»
Σεκ με ανηζμ. 163/2018 Απυθαζε Οηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ ¨πενί θαζμνηζμμφ υνςκ
δηαθήνολεξ εθηέιεζεξ ημο ένγμο «
ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ Σ.Κ. ΜΗΛΙΑ,
ΚΓΡΑΙΑ & ΚΣΓΝΙΟΤ»
Σεκ με ανηζμ. 539/27.12.2017 Απυθαζε Οηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ ¨πενί ζογθνυηεζεξ
γκςμμδμηηθχκ μνγάκςκ (Γπηηνμπέξ Δηαγςκηζμμφ) γηα ηηξ δεμυζηεξ ζομβάζεηξ ένγςκ,
βάζεη ημο άνζνμο 221 ημο κ.4412/2016 (Φ.Γ.Κ. 147/Α‟/08.08.2016 έςξ 31.12.2016¨)
Σμ απυ 25-06-2018 Πναθηηθυ Γπηηνμπήξ Δηεκένγεηαξ Δηαγςκηζμμφ γηα ημ ένγμ ημο
ζέμαημξ
Σεκ οπ‟ ανηζμ. 200/2018 Απυθαζε ηεξ Οηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ ημο Δήμμο Κμδάκεξ με
ηεκ μπμία εγθνίζεθε ημ Πναθηηθυ ηεξ απυ 25-06-2018 Γπηηνμπήξ Δηεκένγεηαξ
Δηαγςκηζμμφ γηα ημ ένγμ με ηίηιμ «ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ Σ.Κ. ΜΗΛΙΑ,
ΚΓΡΑΙΑ & ΚΣΓΝΙΟΤ»
ημ οπ. ανηζμ. 24061/17-07-2018 έγγναθυ μαξ πενί εγθνίζεςξ ημο απυ 25-06-2018
Πναθηηθμφ ηεξ Γπηηνμπήξ Δηεκένγεηαξ Δηαγςκηζμμφ γηα ημ ένγμ με ηίηιμ
«ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ Σ.Κ. ΜΗΛΙΑ, ΚΓΡΑΙΑ & ΚΣΓΝΙΟΤ» με ηεκ μπμία
ηέζεθε πνμζεζμία πέκηε (5) εμενχκ γηα ηεκ άζθεζε ηοπυκ πνμβιεπμμέκςκ μέζςκ
εκζηάζεςκ εθ μένμοξ ηςκ δηαγςκηδμμέκςκ
Σεκ οπ. αν. 25266/30-07-2018 Βεβαίςζε Δεμάνπμο Κμδάκεξ ζφμθςκα με ηεκ μπμία
δεκ αζθήζεθακ πνμζθογέξ θαηά ηεξ δηαδηθαζίαξ ημο δηαγςκηζμμφ θαζχξ θαη αηηήζεηξ
αζθαιηζηηθχκ μέηνςκ ή άιια έκδηθα μέζα εκχπημκ ηςκ δηθαζηενίςκ
ηεκ οπ‟ ανηζμ. πνςη. 25434/01-08-2018 επηζημιή–πνυζθιεζε πνμξ ηεκ πνμζςνηκή
μεημδυηνηα εηαηνεία ¨ΔΙΑΝΓΛΗ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ”, γηα ηεκ οπμβμιή εθ μένμοξ ηεξ ηςκ
δηθαημιμγεηηθχκ ηςκ παναγνάθςκ 23.2 έςξ 23.10 ηεξ ακαιοηηθήξ δηαθήνολεξ ημο
ένγμο πνμξ έιεγπμ
ηεκ οπ‟ ανηζμ. πνςη. 25842/03-08-2018 επηζημιή ηεξ πνμζςνηκήξ μεημδυηνηαξ
εηαηνείαξ “ΔΙΑΝΓΛΗ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ”, με ηεκ μπμία οπέβαιιε ζε ζθναγηζμέκμ
θάθειμ ηα πνμξ έιεγπμ δηθαημιμγεηηθά

πνμέβε ζημκ έιεγπμ υιςκ ηςκ οπμβιεζέκηςκ απυ ηεκ πνμζςνηκή μεημδυηνηα εηαηνεία
“ΔΙΑΝΓΛΗ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ”,, δηθαημιμγεηηθχκ / εγγνάθςκ ηςκ παναγνάθςκ 23.2 έςξ 23.10
ηεξ ακαιοηηθήξ δηαθήνολεξ ημο ένγμο.
Καηά ημκ ακςηένς έιεγπμ δηαπηζηχζεθε υηη:
α)
υια ηα απαηημφμεκα δηθαημιμγεηηθά πμο οπέβαιιε με ηεκ επηζημιή ημο ε πνμζςνηκή
μεημδυηνηα εηαηνεία, βνίζθεηαη ζε ζομθςκία με ηα δειςζέκηα ζημ Σ.Γ.Τ.Δ. θαη
β)
υια ηα απαηημφμεκα δηθαημιμγεηηθά ήηακ ζε ηζπφ θαηά ηεκ εμενμμεκία οπμβμιήξ ηεξ
πνμζθμνάξ απυ ηεκ πνμζςνηκή μεημδυηνηα εηαηνεία “ΔΙΑΝΓΛΗ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ”, ε μπμία
πνμζέθενε μέζε έθπηςζε 31,18%.
Αθμφ ζοκηάπζεθε θαη ακαγκχζζεθε, ημ πναθηηθυ αοηυ οπμγνάθεηαη απυ ηεκ Πνυεδνμ θαη ηα
μέιε ηεξ Γπηηνμπήξ Δηαγςκηζμμφ υπςξ παναθάης :
Η Πνυεδνμξ ηεξ Γ.Δ.Δ.
Παπαζακαζίμο Αηθαηενίκε
Δηπι. Πμι. Μεπακηθυξ

Σα Μέιε ηεξ Γ.Δ.Δ.
Γθμοκημφιαξ Δεμήηνημξ
Ηιεθηνμιυγμξ Μεπακηθυξ Σ.Γ.

ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΗΝ 15η /10.08.2018 ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ
ελίδα 4 από 6

Ελληνική

ΑΔΑ: 6ΡΒΟΩΛΠ-ΜΡΨ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΚΟΖΑΝΗ
ΠΛ. ΝΙΚΗ 1 501 00 ΚΟΖΑΝΗ ΣΗΛ. 24613 50329 FAX 24610 23695

Υαηδεζομεχκμγιμο Μάνζα
Δηπι. Πμι. Μεπακηθυξ….»
Ύζηενα απυ υια ηα παναπάκς, μ Πνυεδνμξ πνυηεηκε, κα εγθνίκμομε ημ απμηέιεζμα ημο
απυ 07.08.2018 Πναθηηθυ Γιέγπμο Καηάζεζεξ ηςκ Δηθαημιμγεηηθχκ ημο πνμζςνηκμφ
μεημδυηε, γηα ηεκ εθηέιεζε ημο ένγμο «οκηήνεζε οπμδμμχκ Σ.Κ. Μειηάξ, Κεναζηάξ &
Κηεκίμο» πνμτπμιμγηζμμφ 59.999,99 εονχ με ΦΠΑ 24% θαη ανηζμυ μειέηεξ 98/2018,
ζφμθςκα με ηεκ ακςηένς εηζήγεζε.
ηε ζοκέπεηα, μ Πνυεδνμξ, θάιεζε ηεκ Οηθμκμμηθή Γπηηνμπή κα απμθαζίζεη ζπεηηθά.
Η Οηθμκμμηθή Γπηηνμπή αθμφ έιαβε οπυρε:
1. Σηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 72 (παν. 1 εδαθ. ε) ημο Ν. 3852/2010 ¨Νέα
Ανπηηεθημκηθή ηεξ Αοημδημίθεζεξ θαη ηεξ Απμθεκηνςμ έκεξ Δημίθεζεξ – Πνυγναμμα
Καιιηθνάηεξ¨ (ΦΓΚ 87/ η. Α΄/07.06.2010).
2. Σηξ δηαηάλεηξ ημο Ν.3669/2008 ¨Κφνςζε ηεξ κμμμζεζίαξ θαηαζθεοήξ δεμμζίςκ
ένγςκ¨ (ΦΓΚ 116/η.Α/18.06.2008)
3. Σηξ δηαηάλεηξ ημο Ν. 4412/2016 «Δεμυζηεξ ομβάζεηξ Ένγςκ, Πνμμεζεηχκ θαη
οπενεζηχκ (πνμζανμμγή ζηηξ Οδεγίεξ 2014/24/ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ)» (ΦΓΚ
147/η.Α΄/ 08.08.2016)
4. Σε με ανηζμυ 98/2018 μειέηε ηεξ Δ/κζεξ Σεπκηθχκ Τπενεζηχκ ημο Δήμμο
πνμτπμιμγηζμμφ 59.999,99 εονχ με ΦΠΑ 24%
5. Σε με ανηζμυ 284/2018 απυθαζε ημο Δεμμηηθμφ ομβμοιίμο ¨πενί έγθνηζεξ
μειέηεξ θαη ημο ηνυπμο εθηέιεζεξ ημο ένγμο¨
6. Σε με ανηζμυ 163/2018 (ΑΔΑ:ΩΓΡΔΩΛΠ-Φ4Φ) απυθαζε ηεξ Οηθμκμμηθήξ
επηηνμπήξ ¨πενί θαζμνηζμμφ ηςκ υνςκ δηαθήνολεξ¨
7. Σμ απυ 07.08.2018 Πναθηηθυ Δηαγςκηζμμφ ηεξ Γπηηνμπήξ Δηεκένγεηαξ
Δηαγςκηζμχκ (Γ.Δ.Δ)
8. Σμ με α.α. 2510/10.08.2018 οπενεζηαθυ / εκεμενςηηθυ ηεξ Πνμέδνμο ηεξ
Γπηηνμπήξ Δηεκένγεηαξ Δηαγςκηζμχκ (Γ.Δ.Δ.) ημο Δήμμο.
9. Σεκ παναπάκς εηζήγεζε ημο Πνμέδνμο θαη φζηενα απυ δηαιμγηθή ζοδήηεζε, πνυηαζε
θαη ρεθμθμνία,
ΑΠΟΦΑΖΔΓΖ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Γγθνίκεη ημ απμηέιεζμα ημο απυ 07.08.2018 Πναθηηθμφ Γιέγπμο Καηάζεζεξ ηςκ
Δηθαημιμγεηηθχκ ημο πνμζςνηκμφ μεημδυηε ηεξ Γπηηνμπήξ Δηεκένγεηαξ Δηαγςκηζμμφ ,
γηα ηεκ εθηέιεζε ημο ένγμο «οκηήνεζε οπμδμμχκ Σ.Κ. Μειηάξ, Κεναζηάξ & Κηεκίμο»
πνμτπμιμγηζμμφ 59.999,99 εονχ με ΦΠΑ 24% θαη ανηζμυ μειέηεξ 98/2018, γηα ημοξ
ιυγμοξ πμο ακαιοηηθά ακαθένμκηαη ζημ ζθεπηηθυ ηεξ πανμφζαξ.
Β. Καηαθονχκεη ημ απμηέιεζμα ημο ζοκμπηηθμφ δηαγςκηζμμφ ημο άνζνμο 117 ημο κ.
4412/2016, γηα ηεκ ακάδεηλε ακαδυπμο εθηέιεζεξ ημο ένγμο «οκηήνεζε οπμδμμχκ
Σ.Κ. Μειηάξ, Κεναζηάξ & Κηεκίμο» πνμτπμιμγηζμμφ 59.999,99 εονχ με ΦΠΑ 24% θαη
ανηζμυ μειέηεξ 98/2018, ζημκ μνηζηηθυ ακάδμπμ «ΔΙΑΝΓΛΗ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ.,
ΑΦΜ…100563358, με μέζε έθπηςζε ηνηάκηα έκα θαη δεθαμθηχ εθαημζηά (31,18 %)
ημηξ εθαηυ επί ηςκ ηημχκ ηεξ μειέηεξ.
Γ. Η πανμφζα απυθαζε κα ακανηεζεί ζημ δηαδίθηομ (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΓΚ 112/η.Α) θαη κα δεμμζηεοηεί ζηεκ ηζημζειίδα ημο Δήμμο
(cityofkozani.gov.gr ) (παν. 4 ημο άνζνμο 6 ημο Ν. 4071/2012, ΦΓΚ 85/η.Α)
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Δ. Ακαζέηεη ζημκ θ. Πνυεδνμ ηηξ παναπένα εκένγεηεξ.

Η πανμφζα απυθαζε πήνε ανηζμυ 234 / 2018
Σμ πανυκ πναθηηθυ ζοκηάπζεθε θαη οπμγνάθηεθε ςξ ελήξ:
Ο Πρόεδρος

Σα Μέλη

(Σ.Τ)

(Σ.Τ)

Βαιαήξ Γεχνγημξ
Ακαπιενςηήξ Δεμάνπμο

Ιςακκίδεξ Παναζθεοάξ
Λαβακηζηχηεξ Γεχνγημξ
Ληάθμξ Γοζφμημξ (Θέμεξ)
ηχμμξ Νηθυιαμξ
Γθμοηδεθχζηαξ Γεχνγημξ

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό ζ π α ζ μ α
Κμδάκε, 10 Αογμφζημο 2018
Ο Γναμμαηέαξ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2018.08.14 10:43:26 EEST

Γνεγμνηάδεξ Ιςάκκεξ
θιάδμο ΣΓ Δημηθεηηθμφ – Λμγηζηηθμφ
με βαζμυ Α΄
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