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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΝΟΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ
ΔΗΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ
Αξηζ. Απνθ. 185/2019
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην Πξαθηηθό 37εο /04-11-2019 Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ Ζαθύλζνπ.
ΘΕΜΑ: «Έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο δηαγωληζκώλ έξγωλ ηνπ έξγνπ:
Κιεηζηό Γπκλαζηήξην Παλαγνύιαο
Ζαθύλζνπ – Αληηθαηάζηαζε μύιηλνπ
δαπέδνπ »
ηε Εάθπλζν, ζήκεξα ηελ 04ε Ννεκβξίνπ 2019 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 11.00 π.κ.
ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκ. πξση.
25012/30-10-2019 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε
απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ελλέα (9) κειώλ βξέζεθαλ
παξόληα ελλέα (9), ήηνη:
ΠΑΡΟΝΣΕ
1.- Αξεηάθεο Νηθήηαο , Πξόεδξνο
2.- Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
3.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
4.- Καθνιύξεο ηαύξνο
5.- Μαξηλάθεο Αλδξέαο
6.- Ξέλνο Αλδξέαο
7.- Καξαθάο σηήξηνο
8.- Αβξάκεο Παλαγηώηεο
9.- Πιαηππόδεο Κσλζηαληίλνο

ΑΠΟΝΣΕ

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Μπηδηληή Θενδώξα , δεκνηηθή ππάιιειν.
Ο θ.
Κόθιαο Φώηηνο αλαπιεξώζεθε λνκίκσο από ηνλ θ. Πιαηππόδε
Κσλζηαληίλν.
ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
«Έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο δηαγωληζκώλ έξγωλ ηνπ έξγνπ: Κιεηζηό
Γπκλαζηήξην Παλαγνύιαο Ζαθύλζνπ – Αληηθαηάζηαζε μύιηλνπ δαπέδνπ» ζέηεη
ππόςε ησλ κειώλ ηνπ πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ ην νπνίν έρεη σο θάησζη:
ηε Εάθπλζν, ζήκεξα 21 Οθησβξίνπ 2019, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:00 π.κ., ε
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ, ζπλεδξίαζε κε ζθνπό ηνλ έιεγρν ησλ
δηθαηνινγεηηθώλ, πνπ έρεη ππνρξέσζε λα θαηέζεζε ν πξνζσξηλόο αλάδνρνο,
ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ζπζηήκαηνο .
Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ (Δ.Γ.) απνηειείηαη από ηνπο παξαθάησ:
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ΑΔΑ: ΨΞΠΔΩΡ1-Ψ9Μ
Πάζηξα Νηθνιέηηα Σνπ. Μεραληθόο ΠΕ/Α΄,ως πρόεδρο
Καξαθάζεο Θωάλλεο ΣΕ/Α΄, σο ηαθηηθό κέινο
Άλλα Καθνιύξε, Πνιηηηθό Μεραληθό ΣΕ/Α΄,σοαναπληρωματικό μέλος
Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ηεο επηηξνπήο μεθίλεζε ε ζπλεδξίαζε ηεο.
Ζ επηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο, ηελ κε ΚΩΓ. ΚΖΜΓΖ : 19PROCOO5220126
2019-07-04 δηαθήξπμε ηνπ ειεθηξνληθνύ δεκόζηνπ δηαγσληζκνύ, κε θξηηήξην
αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, κε βάζε ηελ
ηηκή θαη ην λνκηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ηνλ ελ ιόγσ δηαγσληζκό, δηαπηζηώλεη ηα εμήο:
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κε ην ππ’ αξηζκ.: 22326/2019 έγγξαθό ηεο, ππέβαιε
ειεθηξνληθή πξόζθιεζε ζηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν, πξνζθαιώληαο ηνλ λα ππνβάιεη
ηα δηθαηνινγεηηθά, εληόο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 4.2 ηεο Γηαθήξπμεο πνπ
θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 23.2 -23.10 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ.
Ζ επηηξνπή γηα ηνλ ειεθηξνληθό έιεγρν ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθώλ
ζπλδέζεθε κε ην ζύζηεκα κε ηα δηαπηζηεπηήξηα, (όλνκα θαη πξνζσπηθό θσδηθό
πξόζβαζεο) ηνπ πξνέδξνπ, θαη επέιεμε ηνλ δηαγσληζκό κε α/α 83512 θαη κέζσ ηεο
ιεηηνπξγηθόηεηαο «Δπηθνηλσλία», δηαπίζησζε όηη δελ έρνπλ θαηαηεζεί ειεθηξνληθά
ζην ρώξν «πλεκκέλα Ζιεθηξνληθήο Τπνβνιήο Γηθαηνινγεηηθώλ», ζε κνξθή
ειεθηξνληθνύ αξρείνπ PDF εκπξόζεζκα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη.
Γηα ην ιόγν απηό, απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ, θαηαπίπηεη
ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, θαη ε θαηαθύξσζε γίλεηαη
ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επόκελε πιένλ ζπκθέξνπζα από
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο.
Ύζηεξα από ηα αλσηέξσ ε Δ.Γ. εηζεγείηαη:
Σελ αλάδεημε ηνπ Οηθνλνκηθνύ Φνξέα «ΑΝΣΑΗΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ,
ΔΜΠΟΡΗΚΖ, ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ, ΛΑΣΟΜΗΚΖ, ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε κέζε έθπησζε 31,00% (ηξηάληα έλα επί ηνηο εθαηό) θαη ζπλνιηθνύ
πνζνύ πξνζθνξάο ηνπ έξγνπ 63.480,00 επξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΓΔ – ΟΔ 18%,
απξνβιέπησλ 15% θαη αλαζεώξεζεο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α) σο
πξνζσξηλνύ κεηνδόηε ηνπ έξγνπ.
Ζ επηηξνπή αθνύ δηάβαζε θαη βεβαίσζε ην Πξαθηηθό απηό, ην ππνγξάθεη.
Σν παξόλ πξαθηηθό ζπληάρζεθε ζε ηξία αληίγξαθα.
Αθνινύζσο ν θ. Πξόεδξνο παξαθαιεί ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα
απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.
Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή
Αθνύ έιαβε ππόςε ηεο
- ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ,
- ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 3852/10
- ην πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο Γηαγσληζκνύ
- ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016
θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ αθνινύζεζε ςεθνθνξία
Οκόθωλα
Απνθαζίδεη: 1) εγθξίλεη ην πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκώλ έξγσλ ηνπ έξγνπ:
Κιεηζηό Γπκλαζηήξην Παλαγνύιαο
Ζαθύλζνπ – Αληηθαηάζηαζε μύιηλνπ
δαπέδνπ»
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Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 185/2019.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
TA ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
Νηθήηαο Αξεηάθεο

1.- Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
2.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
3.- Καθνιύξεο ηαύξνο
4.- Μαξηλάθεο Αλδξέαο
5.- Ξέλνο Αλδξέαο
6.- Καξαθάο σηήξηνο
7.- Αβξάκεο Παλαγηώηεο
8.- Πιαηππόδεο Κσλζηαληίλνο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ο Πξόεδξνο
Νηθήηαο Αξεηάθεο
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