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Εκ του υπ’ αριθ. 39/1-10-2018  πρακτικού ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδριάσεως της Οικονομικής  Επιτροπής του 

Δήμου Μεγαρέων 
 

Αριθμός Απόφασης:   381/2018 Έγκριση πρακτικού προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την κατασκευή του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ», κατά 
τις Δ/ξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016, & την ανά-

δειξη προσωρινού μειοδότη 

 
Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα  1-10-2018  ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00  
η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση κατόπιν της υπ’ αριθ. 
Πρωτ.: 18099/27-9-2018  εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής και Δημάρχου  Μεγαρέων κ. 
Γρηγορίου Σταμούλη  που επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα , με τα 
άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-6-2010 τεύχος Α’),  

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) Δ.Σ/λων ευρέθησαν παρόντες 
πέντε (5) ήτοι: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΤΤΑΣ 

2 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΕΝΗΣ 

3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ 

4 ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΣΗΣ 
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 Συνεχιζομένης  της συνεδριάσεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας,  ο Πρόεδρος και 

Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 6ο θέμα    της ημερησίας Δ/ξεως περί του 
εν περιλήψει αντικειμένου , και θέτει υπ’ όψιν την υπ’ αριθ.Πρωτ. 17853/21-9-2018 εισήγηση της 
αρμόδιας επιτροπής της διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του 
έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ», κατά τις Δ/ξεις του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν.4412/2016,  η οποία  αναφέρει τα εξής: 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  
 

Για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής  για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ»  

κατά τις Δ/ξεις του άρθρου 32 παρ.2γ του  Ν.4412/2016. 

Σήμερα την   21/9/2018, ημέρα   Παρασκευή  και ώρα 12:00 οι παρακάτω υπογεγραμμένοι: 

 

1. Μουρτζούκου Αθανασία, υπάλληλος του Δήμου Μεγαρέων, Πρόεδρος Ε.Δ. 

2. Μουρελάτου Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου Μεγαρέων, μέλος Ε.Δ. 

3. Μήλεσης Πέτρος ,υπάλληλος του Δήμου Μεγαρέων, μέλος Ε.Δ. 

     αποτελούμε τα γνωμοδοτικά όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης  του    

           έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ»,  σύμφωνα με το άρθρο  

          221 του Ν.4412/2016. 

 

 Έχοντας υπόψη: 

  Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17194/13-9-2018   πρόσκληση του κ. Δημάρχου Μεγαρέων  (ΑΔΑΜ: 

18PROC003689134 (2018-09-13) σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή 

αναδόχου του έργου.  

ΑΔΑ: ΩΖΑΙΩΚΠ-ΨΔΙ
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 Την  υπ’ αριθ. την 8193/ 15-11-2017   Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την οποία 

Ν. Πέραμος του Δήμου Μεγαρέων έχει κηρυχθεί  σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από πλημμύρες. 

 Την  υπ’ αριθ.  3/2018 μελέτη Τ.Υ. Δήμου Μεγαρέων 

 Την υπ΄ αριθ.  89/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκριση της Μελέτης (ΑΔΑ: 67MMΩΚΠ-

Ρ4Ξ) 

 Την υπ’αριθμ. 121/2018  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεγαρέων (ΑΔΑ : 7Ν9ΣΩΚΠ-

1ΞΨ) , αποφασίστηκε ο τρόπος  εκτέλεση του έργου με την διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προη-

γούμενη δημοσίευση 

 Την υπ’ αριθμ. 360/7-9-2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ορίζονται τα γνωμοδοτικά 

όργανα κατόπιν της διαδικασίας κληρώσεως (ΑΔΑ: ΩΣΦ0ΩΚΠ-0ΓΟ). 

 Τις δ/ξεις του άρθρου 32 παρ.2γ του  Ν.4412/2016 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 αρμοδιότητες  στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων προβήκαμε στα ακόλουθα : 

α) Την  21-9-2018 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11,00π.μ. στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Μεγαρέων  διενεργήθηκε η διαδικασία προσφυγής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση  για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τους όρους της υπ΄αριθμ. πρωτ. 17194/13-9-2018    

πρόσκλησης (ΑΔΑΜ: 18PROC003689134 (2018-09-13)). 

β) Κατά την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού υποβλήθηκαν τρεις  (3) προσφορές εκ των οποίων και  οι 

τρεις  (3) έγιναν αποδεκτές.  

γ)Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής των οικονομικών φορέων 

που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. . 17194/13-9-2018   πρόσκληση του κ. Δημάρχου 

Μεγαρέων  και η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών πραγματοποιήθηκε  την ίδια ημέρα  και συ-

γκεκριμένα :  

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΦΟΡΕΙΣ                                               ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ %         

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ                                                                                     9 % 

2. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.                                                                                       7% 

3. ΣΧΕΤΑΚΗΣ ΕΜ. ΣΤΑΥΡΟΣ                                                                                        7% 

                                     
 

δ) Και λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία 

 

Εισηγούμαστε : Προς την Προϊσταμένη Αρχή (Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων) 

 

1) Την έγκριση του Πρακτικού περί διεξαγωγής της διαδικασίας  προσφυγής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγού-

μενη δημοσίευση,  για την επιλογή προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ»,   

2) Την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του  έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ»,   διότι υπέ-

βαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή , ήτοι έκπτωση  

9  % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, με ποσό Σύμβασης 17.612,90 € χωρίς ΦΠΑ. 

 

ΑΔΑ: ΩΖΑΙΩΚΠ-ΨΔΙ
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        Τα μέλη της Επιτροπής  
                                                                               Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού 

1. Μουρελάτου Αικατερίνη  
2. Μήλεσης Πέτρος                                                    Μουρτζούκου Αθανασία 

 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις 

Αφού είδε & τις Δ/ξεις των άρθρων με τα άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-6-2010 τεύχος 
Α’)  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό περί διεξαγωγής της διαδικασίας  προσφυγής με διαπραγμάτευση χωρίς προ-
ηγούμενη δημοσίευση,  κατά τις Δ/ξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016, κατασκευής του έρ-
γου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ», όπως αναφέρει η αρμόδια 
επιτροπή της διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης 
 
Β) Εγκρίνει την ανάδειξη ως προσωρινό μειοδότη τον  ΓΕΩΡΓΙΟ ΦΙΛ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, του  έργου με τίτλο: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ»,   διότι υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή , ήτοι έκπτωση 9  % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, 

με ποσό Σύμβασης 17.612,90 € χωρίς ΦΠΑ ,  όπως αναφέρει η αρμόδια επιτροπή 

  
Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 
 

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό   381/2018  

 
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   
ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Μέγαρα 1-10-2018 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 

ΑΔΑ: ΩΖΑΙΩΚΠ-ΨΔΙ
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