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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 03/03-02-2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 17/2021
Θέμα 6ο: Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού του έργου με τίτλο
«Αναβάθμιση Υφιστάμενης Αγροτικής Οδού Ανατολικά του Οικισμού Ηράκλειας
Σερρών και Βελτίωση Αστικής Ενδοδημοτικής Οδοποιίας».
Σήμερα την 03η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00π.μ η Οικονομική
Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.2
της παρ.1 του άρθρου 1 της υπ’ αρ.Δ1α/Γ.Π.οικ.:1293/08-01-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης
(ΦΕΚ 30/Β/08-01-2021, ύστερα από την με αρ.999/29-01-2021 πρόσκληση του Προέδρου της,
που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής, στην επικεφαλής της παράταξης που δεν εξέλεξε μέλος στην Οικονομική
Επιτροπή, στην Γενική Γραμματέα του Δήμου Ηράκλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
75 του Ν.3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και
το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η
νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει,
αφού σε σύνολο 7 μελών συμμετείχαν 6:
Παρόντες οι :
Απόντες οι:

1
2
3
4
5

Όνομα

Επώνυμο

Πατρώνυμο Αξίωμα

Γεώργιος
Δημήτριος
Αθανάσιος
Μαλαματής
Δημήτριος

Κουτσάκης
Χαβαλές
Σταυρακάρας
Μπουντράκης
Τζήκας

Αθανάσιος
Νικόλαος
Άγγελος
Λάμπρος
Νικόλαος

Πρόεδρος
Ιωάννης Αβραμίδης
Αντιπρόεδρος Ο οποίος δεν συμμετείχε
αν και κλήθηκε νόμιμα
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Κοτσακιαχίδης

Ιωάννης

Μέλος

6 Κλεάνθης

Ονοματεπώνυμο
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Στη συνεδρίαση συμμετείχε η κ. Βασιλική Βάκα Γενική Γραμματέας του Δήμου Ηράκλειας.
Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Νικόλαος Καμπούρης για
την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του έκτου θέματος, έθεσε υπόψη
των μελών της το υπ’ αρ.981/28-01-2021 έγγραφο του Αντιδημάρχου Έργων, Υποδομών και
Ανάπτυξης κ. Αθανάσιο Σταυρακάρα του Άγγελου καθώς επίσης και το από 21-01-2021 πρακτικό
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Αξιολόγησης Προσφορών για το έργο με τίτλο
«Αναβάθμιση Υφιστάμενης Αγροτικής Οδού Ανατολικά του Οικισμού Ηράκλειας Σερρών και
Βελτίωση Αστικής Ενδοδημοτικής Οδοποιίας» τα οποία έχουν ως εξής:
« Έχοντας υπ΄ όψη:
α) το άρθρο 98 του ν.4412/2016
β) την με αριθμ. πρωτ. 14396/11-12-2020 Διακήρυξη
Εισηγούμαστε
Να ληφθεί απόφαση περί έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή του παρόντος πρακτικού και
τον ορισμό ως προσωρινού αναδόχου την Κ/ΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ – ΑΥΓΕΡΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ έναντι της αναγραφόμενης προσφοράς του με μέση έκπτωση 42,43%
επί των τιμών του τιμολογίου και προϋπολογισμού των εγκεκριμένων τευχών δημοπράτησης
του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ», από την οποία
προκύπτει Συμβατικό Ποσό: 232.129,89 Ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ).
Το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, να ενσωματωθεί στο κείμενο της απόφασης.
και
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (με χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ»
Προϋπολογισμού:
500.000,00 ΕΥΡΩ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.ΠΑ. 24%).
Αριθμού Μελέτης: 36/2020 (ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ)
Αύξων αριθμός διαγωνισμού Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 94195,1
Στο Δημαρχείο της πόλης των Σερρών, Κων/νου Καραμανλή 1, την 21η Ιανουαρίου 2021
ημέρα Πέμπτη συγκεντρωθήκαμε οι κάτωθι μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου Σερρών, για τη
διεξαγωγή του εν λόγω ηλεκτρονικού διαγωνισμού με χρήση του σχετικού πληροφοριακού
υποσυστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών την
14η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 π.μ., ως εξής :
1.
Φιλτζαντζής Αθανάσιος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Δήμου Σερρών, ως Πρόεδρος
2.
Ακριτίδης Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Δήμου Σιντικής Ν. Σερρών ως μέλος και
3.
Βαδιάκας Πολυχρόνης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Δήμου Σερρών, ως μέλος
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού (γνωμοδοτικό όργανο) του ανωτέρω έργου σύμφωνα με το
άρθρο 221 του Ν.4412/2016, ορίστηκε με την αριθμ. 137/2020 Α.Ο.Ε. Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Ηράκλειας Ν. Σερρών.
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 20PROC007823690 2020 12 11 (Κωδικός ΚΗΜΔΗΣ) Διακήρυξη του Διαγωνισμού,
και την περίληψη αυτής με αριθμό πρωτοκόλλου 14396/11-12-2020 που δημοσιεύτηκε στις
εφημερίδες 1)ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ, 2)ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ, 3)Η ΠΡΟΟΔΟΣ.
2. Την με αριθμ. 138/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηράκλειας Ν. Σερρών
με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου προϋπ/σμού 500.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24%),
3. Την με αριθμ. 138/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηράκλειας Ν. Σερρών
με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου,
μετά την 14η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και αφού παρήλθε η ώρα 15:00 π.μ. και πριν την
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης σύμφωνα με την διακήρυξη του έργου, η κ. Σταμάτη
Δέσποινα (χειρίστρια του διαγωνισμού με α/α υποσυστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 94195,1), προέβη
στην παραγωγή με χρήση του υποσυστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., του καταλόγου συμμετεχόντων
διαγωνισμού, έγγραφο το οποίο γνωστοποίησε σε όλους τους συμμετέχοντες δια μέσω της
λειτουργικότητας «επικοινωνίας» του υποσυστήματος, ενώ παράλληλα το επισύναψε στον χώρο
των συνημμένων του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».
Ο ως άνω κατάλογος συμμετεχόντων στον διαγωνισμό περιλαμβάνει συνολικά πέντε (5)
προσφορές, ταξινομημένων κατά ημέρα και ώρα υποβολής, ως εξής :
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Αριθμός
Α/Α
Φακέλου
κατάθεσης στο
Προσφορά
ΕΣΗΔΗΣ
ς

Επωνυμία Προσφέροντα

Χρόνος Υποβολής
Προσφοράς

1

179339

Α.ΜΙ.ΚΑΤ. Α.Ε.

13/1/2021 14:27:21

2

179417

Κ/ΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ
- ΑΥΓΕΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

14/1/2021 14:14:57

3

179360

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ

14/1/2021 14:22:26

4

179520

Κ/ΞΙΑ ΓΚΟΤΣΗΣ Ε. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Π. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

14/1/2021 14:36:56

5

179542

Β.ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ

14/1/2021 14:57:15

Εν συνεχεία o χειριστής του διαγωνισμού προέβη μέσα από το πληροφοριακό
υποσύστημα στην συσχέτιση του διαγωνισμού με την επιτροπή διαγωνισμού και την επιτροπή
αποσφράγισης.
Την Τετάρτη 20/1/2021 και αφού παρήλθε η ώρα 10:00π.μ., η Επιτροπή Διαγωνισμού
(Πρόεδρος και ένα από τα δύο μέλη) προέβη στην αποσφράγιση των υποβληθέντων
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δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών. Η Επιτροπή Διαγωνισμού (διά
του Προέδρου της) και μέσα από το πληροφοριακό υποσύστημα παρήγαγε τον σχετικό κατάλογο
μειοδοσίας (ψηφιακά υπογεγραμμένο), τον οποίο και ανήρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», προκειμένου να λάβουν γνώση όλοι οι συμμετέχοντες.
Αμέσως μετά και δια μέσω λειτουργικότητας του πληροφοριακού υποσυστήματος, η
Επιτροπή Διαγωνισμού παρήγαγε για κάθε προσφέροντα τον έλεγχο ομαλότητας της οικονομικής
του προσφοράς σε ψηφιακό αρχείο, το οποίο επισυνάπτεται στο παράρτημα 2 του παρόντος
πρακτικού. Όλες οι οικονομικές προσφορές ελέγχθηκαν και κρίθηκαν ομαλές, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα άρθρα 95 & 98 του Ν. 4412/2016 και με το άρθρο 4.1 παρ. δ. της διακήρυξης του
έργου.
Αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα, εμφανίζονται οι οικονομικές προσφορές όλων των
συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας, με τα επιμέρους προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης ανά
ομάδα εργασιών και την μέση προσφερόμενη έκπτωση :

Α/Α

Αριθμός
Φακέλου
Προσφοράς

Επωνυμία Προσφέροντα

1

2

Κ/ΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΚΕ - ΑΥΓΕΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ

2

3

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.

3

4

Κ/ΞΙΑ ΓΚΟΤΣΗΣ Ε. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Π. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

4

1

Α.ΜΙ.ΚΑΤ. Α.Ε.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
ΠΟΣΟΣΤΑ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΝΑ
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΟΜΑΔΑ Α: 42%
ΟΜΑΔΑ Β: 42%
ΟΜΑΔΑ Γ: 42%
ΟΜΑΔΑ Δ: 43%
ΟΜΑΔΑ Ε: 42%
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: 42%
ΟΜΑΔΑ Α: 36%
ΟΜΑΔΑ Β: 36%
ΟΜΑΔΑ Γ: 36%
ΟΜΑΔΑ Δ: 37%
ΟΜΑΔΑ Ε: 36%
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: 36%
ΟΜΑΔΑ Α: 33%
ΟΜΑΔΑ Β: 33%
ΟΜΑΔΑ Γ: 34%
ΟΜΑΔΑ Δ: 33%
ΟΜΑΔΑ Ε: 33%
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: 34%
ΟΜΑΔΑ Α: 31%
ΟΜΑΔΑ Β: 32%
ΟΜΑΔΑ Γ: 32%
ΟΜΑΔΑ Δ: 32%
ΟΜΑΔΑ Ε: 33%
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: 35%

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ
(άρθρο 95 παρ.2α
του Ν.4412/2016)

42,43%

36,43%

33,28%

32,30%
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ΟΜΑΔΑ Α: 28%
ΟΜΑΔΑ Β: 27%
ΟΜΑΔΑ Γ: 27%
5
5
Β. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.
27,43%
ΟΜΑΔΑ Δ: 27%
ΟΜΑΔΑ Ε: 27%
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: 30%
Η επιτροπή προχώρησε εν συνεχεία στον πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής,
κατά σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.
Επιπλέον η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον απαιτούμενο έλεγχο εγκυρότητας όλων των
εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των διαγωνιζομένων. Στον πίνακα του παραρτήματος 2,
αναγράφονται αναλυτικά όλες οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στον διαγωνισμό,
συμπεριλαμβανομένων :
• των πρωτοτύπων εγγυητικών από τραπεζικά ιδρύματα που εμπρόθεσμα και εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, εστάλησαν από
τους οικονομικούς φορείς στην Αναθέτουσα Αρχή με ταχυδρομική επιστολή, σε έντυπη
μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο. Οι εν λόγω πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές
περιήλθαν στην κατοχή της Επιτροπής Διαγωνισμού στις 20/1/2021, συνοδευόμενες από
το υπ’ αριθμ. 552/19-1-2021 διαβιβαστικό του Δήμου Ηράκλειας Ν. Σερρών.
• των εγγυητικών ηλεκτρονικής έκδοσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. οι οποίες φέρουν προηγμένη
ψηφιακή υπογραφή, για τις οποίες δεν ισχύει η παραπάνω υποχρέωση και οι οποίες
υπεβλήθησαν απ’ ευθείας στο πληροφοριακό υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ.
Ο έλεγχος εγκυρότητας όλων των ψηφιακών εγγυητικών του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. έγινε δια μέσω
της «οnline» εφαρμογής ελέγχου εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών (e-εγκυρότητα) στην
ιστοσελίδα www.tmede.gr και διαπιστώθηκε η εγκυρότητα συνολικά δύο (2) εγγυητικών
επιστολής συμμετοχής.
Όσον αφορά τις εγγυητικές συμμετοχής από τραπεζικά ιδρύματα, η Επιτροπή
Διαγωνισμού αιτήθηκε να της γνωστοποιηθεί εγγράφως η γνησιότητα πέντε (5) εγγυητικών
επιστολών, με τo από 20/1/2021 έγγραφό της προς την Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας. Σε
συνέχεια του παραπάνω εγγράφου η Επιτροπή διαγωνισμού έλαβε την υπ’ αριθμ. 011650/211-2021 έγγραφη απάντηση της Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας. με την οποία βεβαιώνεται η
γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών στον παρόντα διαγωνισμό, που εκδόθηκε από
τραπεζικά ιδρύματα (πέντε τον αριθμό).
Όλες οι παραπάνω βεβαιώσεις ελέγχου εγκυρότητας εγγυητικών συμμετοχής,
επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3 του παρόντος πρακτικού.
Η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε αυθημερόν, αλλά συνεχίστηκε έως και την 21/1/2021 ημέρα
Πέμπτη, λόγω του απαιτούμενου ελέγχου εγκυρότητας όλων των εγγυητικών συμμετοχής.
Από τον έλεγχο του συνόλου των δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων στον παρών
διαγωνισμό, η Επιτροπή κάνει δεκτούς τους διαγωνιζομένους:
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
Αριθμός
ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ
Φακέλου
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
(άρθρο 95 παρ.2α του
προσφοράς
Ν.4412/2016)
Κ/ΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ - ΑΥΓΕΡΗΣ
2
42,43%
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
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4

Κ/ΞΙΑ ΓΚΟΤΣΗΣ Ε. ΣΤΕΡΓΙΟΣ - ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Π.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ

33,28%

1

Α.ΜΙ.ΚΑΤ. Α.Ε.

32,30%

5

Β. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.

27,43%

και απορρίπτει τον διαγωνιζόμενο
Αριθμός
Φακέλου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
προσφοράς

3

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Αιτιολογία απόρριψης
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής του (20-112021) δεν καλύπτει την απαίτηση του
άρθρου 15.3 της διακήρυξης του
έργου (14-12-2021).

Αριθμός
Φακέλου
προσφοράς

Α/Α
ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Καθορίζονται τα τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού κατά σειρά μειοδοσίας:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Προσφερόμενη
μέση έκπτωση

ΣΥΝΟΛ. ΟΙΚΟΝ.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
χωρίς Φ.Π.Α
(€)

Κ/ΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ 42,43%
232.129,89 €
ΑΥΓΕΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
Κ/ΞΙΑ ΓΚΟΤΣΗΣ Ε. ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2
4
33,28%
269.024,27 €
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Π. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
3
1
Α.ΜΙ.ΚΑΤ. Α.Ε.
32,30%
272.973,48 €
4
5
Β. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.
27,43%
292.626,32 €
Με βάση τα ανωτέρω και σύμφωνα με την παρ. ε του Άρθρου 98 του Ν. 4412/2016 και
την παρ. 4.1.ζ της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε
στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηράκλειας Ν. Σερρών :
1. Την αποδοχή των τεσσάρων (4) από τις συνολικά πέντε (5) προσφορές που υπεβλήθησαν
στον παρών διαγωνισμό, οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις που απορρέουν από τους
όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.
2. Την έγκριση του αποτελέσματος του παρόντος πρακτικού αξιολόγησης προσφορών.
3. Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της σύμβασης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ», την ένωση των οικονομικών φορέων
«Κ/ΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ - ΑΥΓΕΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ» έναντι της
αναγραφόμενης προσφοράς της στον ανωτέρω πίνακα ποσού 232.129,89 € χωρίς τον
Φ.Π.Α, επειδή πρόσφερε την μεγαλύτερη έκπτωση 42,43%, στις τιμές της με αριθμ.
36/2020 μελέτης του Δήμου Ηράκλειας Ν. Σερρών.
1

2
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Κατά της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος της παρούσας διαδικασίας και του
παρόντος πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηράκλειας Ν. Σερρών, χωρεί
προδικαστική προσφυγή, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα με ηλεκτρονικά μέσα ή
τηλεομοιοτυπία, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4.3.α της διακήρυξης.
Το παρόν υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατά
τα οριζόμενα στις παρ. 3β1, δiii & δiv του άρθρου 13 της υπ’ αριθμ. 117384/31-10-2017 Υ.Α.,
αποστέλλεται (από τον Πρόεδρο του διαγωνισμού) μέσω του πληροφοριακού υποσυστήματος
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην χειρίστρια του παρόντος διαγωνισμού κ. Σταμάτη Δέσποινα, η οποία θα
εισηγηθεί αρμοδίως την έγκριση του παρόντος πρακτικού στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Ηράκλειας Ν. Σερρών και εν συνεχεία θα :
κοινοποιήσει μέσω του πληροφοριακού υποσυστήματος στους Οικονομικούς Φορείς που
συμμετείχαν στον Διαγωνισμό και στην Επιτροπή Διαγωνισμού την σχετική απόφαση έγκρισης
του αποτελέσματος της παρούσας διαδικασίας.
παρέχει πρόσβαση μέσω του πληροφοριακού υποσυστήματος στους Οικονομικούς
Φορείς
στα
στοιχεία
των
προσφορών/αιτήσεων
συμμετοχής
των
λοιπών
προσφερόντων/συμμετεχόντων στον παρών διαγωνισμό.
διαβιβάσει στην Επιτροπή Διαγωνισμού (στον Πρόεδρο μέσω του πληροφοριακού
υποσυστήματος της Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μετά την παρέλευση της προθεσμίας άσκησης προδικαστικών
προσφυγών (10 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στους
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία) τις τυχόν
υποβληθείσες προσφυγές τους.
προσκαλέσει (όταν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία και ολοκληρωθεί η εξέταση τυχόν
προσφυγών από την αρμόδια ΑΕΠΠ) μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του
πληροφοριακού υποσυστήματος της Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός της
προθεσμίας που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης τα προβλεπόμενα στις κείμενες
διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και θα τα διαβιβάσει αρμοδίως και μέσω του
υποσυστήματος στην Επιτροπή Διαγωνισμού (Πρόεδρο), προκειμένου να αξιολογηθούν και να
συνταχθεί νέο πρακτικό κατακύρωσης σύμβασης.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του
Ν.4623/2019, τις διατάξεις του Ν.4412/2016, το υπ’ αρ.981/28-01-2021 έγγραφο του
Αντιδημάρχου Έργων, Υποδομών και Ανάπτυξης κ. Αθανάσιο Σταυρακάρα του Άγγελου καθώς
επίσης και το από 21-01-2021 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Αξιολόγησης
Προσφορών για το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση Υφιστάμενης Αγροτικής Οδού Ανατολικά του
Οικισμού Ηράκλειας Σερρών και Βελτίωση Αστικής Ενδοδημοτικής Οδοποιίας»
αποφασίζει ομόφωνα
• Εγκρίνει το από 21/01/2021 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
Αξιολόγησης Προσφορών για το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση Υφιστάμενης Αγροτικής Οδού
Ανατολικά του Οικισμού Ηράκλειας Σερρών και Βελτίωση Αστικής Ενδοδημοτικής
Οδοποιίας».
• Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του έργου «Αναβάθμιση Υφιστάμενης Αγροτικής Οδού
Ανατολικά του Οικισμού Ηράκλειας Σερρών και Βελτίωση Αστικής Ενδοδημοτικής
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Οδοποιίας» την ένωση των οικονομικών φορέων «Κ/ΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ ΑΥΓΕΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ» η οποία προσέφερε το ποσό των 232.129,89 € χωρίς τον
Φ.Π.Α, επειδή πρόσφερε την μεγαλύτερη έκπτωση 42,43%, στις τιμές της με
αριθμ.36/2020 μελέτης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 16/2021.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 16-02-2021
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Γεώργιος Κουτσάκης
Δήμαρχος

Τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής

