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Αριθ. Απόφασης 50/2017

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 12/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Θέμα 2o: «Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης για την εκτέλεση του έργου
:«Συντήρηση χωματόδρομων».
Στην Ίο, σήμερα 13 Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, στο Δημοτικό
κατάστημα του Δήμου Ιητών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
ύστερα από την 1432/09-06-2017 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 (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω (5) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.-Πετρόπουλος Μιχαήλ Πρόεδρος
2.-Μοσχονάς Αθανάσιος
3.-Μπάτσαλης Ιωάννης
4.-Βαλμάς Δημήτριος
5.-Μπουργάνης Σωτήριος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.-Μαστραντωνάκη Νικολέττα
2.-Φάκου Αγγέλα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Φρονίστα Μαργαρίτα, υπάλληλος του Δήμου για
την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών
της Ο.Ε. τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την
επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη
διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών
μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή
ειδικούς επιστήμονες».
Βάσει της 24/2017 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι
τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού
διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου :«Συντήρηση χωματόδρομων»
εκδόθηκε από το Δήμαρχο η διακήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο
ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 17PROC006137412 2017-05-04).
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Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό (3) συμμετέχοντες από τους οποίους και οι τρεις
(3) έγιναν δεκτοί, για τους λόγους που αναφέρονται στο από 16.05.2017 πρακτικό της
επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ.25/2017
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, γνωμοδότησε με το από 16.05.2017 πρακτικό
αξιολόγησης προς την οικονομική επιτροπή για την ανάδειξη του κ.Ντάφου Ιωάννη
Ε.Δ.Ε.- Σύρος 84100 ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού
διότι η προσφορά που υπέβαλε κρίθηκε πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης
και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή.
Με την υπ΄αριθ. 36/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω
πρακτικό. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, ο κ.Ντάφος Ιωάννης κλήθηκε με την υπ’
αριθ. πρωτ.1422/08-06-2017 πρόσκληση του Δήμου Ιητών να προσκομίσει σε
σφραγισμένο φάκελο, εντός (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα
προβλεπόμενα από το άρθρο 103 της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 08.06.2017.
Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία το σφραγισμένο φάκελο
δικαιολογητικών την 12.06.2017 (αρ.πρωτ.1458/12.06.2017), συνεπώς εμπροθέσμως.
Η Επιτροπή διαγωνισμού με το από 13.06.2017 πρακτικό αφού προχώρησε σε
αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έλεγχο τους,
διαπίστωσε την πληρότητά τους και πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισμού στον
ανωτέρω .
Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονομική
Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2) τους όρους της διακήρυξης
3) το υπ’ αριθ. 13.06.2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού
4) Την υπ’ αριθ. 118/2017 (ΑΔΑ: 68Η9ΩΕΠ-4ΓΖ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
5) τα στοιχεία του φακέλου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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α. Την έγκριση του από 13.06.2017 Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και
β. Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού στον κ.Ντάφο Ιωάννη Ε.Δ.Ε.- Σύρος
84100.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του
Ν.4412/2016.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 50/2017
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΑΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΛΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΟΥΡΓΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

