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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ      Από ηα πξαθηηθά ηεο 12-4-2013 

ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ     ζπλεδξίαζεο ηεο Εθηειεζηηθήο 

 *******       Επηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. 

 

Αξηζκόο  Απόθαζεο   12 / 2013 

 

Θ Ε Μ Α: «Καηαθύξσζε απνηειέζκαηνο πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ «εξγαζία θαη πιηθά 

εγθαηάζηαζεο δηθηύνπ θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ άξδεπζεο» πξνϋπνινγηζζείζαο 

δαπάλεο 42.588,75 επξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α.» 

 

 

 ηνλ Εύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ πλδέζκνπ, ζήκεξα ζηηο 12 ηνπ κήλα 

Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2013 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παξαζθεπή θαη ώξα 12.00΄ ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε ε Εθηειεζηηθή Επηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ Δήκσλ Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ύζηεξα 

από ηελ αξηζκ. 990/8-4-2013 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε 

ζύκβνπιν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Κώδηθα Δήκσλ (Ν. 3463/2006) θαη 

ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010. 

Δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 3463/2006, 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηώλ (3) κειώλ ήηαλ όινη παξόληεο: 

 ΠΑΡΟΝΣΕ       ΑΠΟΝΣΕ 

1. Ειεπζεξηάδεο Υξήζηνο – Κσλζηαληίλνο  

2. Ιζααθίδε Άληδεια 

3. Φαζθαιήο Νηθόιανο 

 

 

Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «θαηαθύξσζεο απνηειέζκαηνο πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ – 

εξγαζία θαη πιηθά εγθαηάζηαζεο δηθηύνπ θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ άξδεπζεο» 

πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 42.588,75 επξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α.», 

έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο: 

α) Σελ πεξ. ε΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 247 

ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Σελ αξηζκ. 10/2013 απόθαζε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο. 
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γ) Σν αξηζκ. 964/8-4-2013 πξαθηηθό ηεο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνύ θαη ην 965/8-4-2013 

πξαθηηθό ηεο Επηηξνπήο Αμηνιόγεζεο. 

δ) Κάζε λόκηκε δηαδηθαζία πνπ πξνεγήζεθε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ. 

 

 

 ηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο όηη ζηηο 8-4-2013 

δηελεξγήζεθε πξόρεηξνο κεηνδνηηθόο δηαγσληζκόο γηα ηελ ππεξεζία «εξγαζία θαη πιηθά 

εγθαηάζηαζεο δηθηύνπ θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ άξδεπζεο», πξνϋπνινγηζζείζαο 

δαπάλεο 42.588,75 επξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. 

 Η Επηηξνπή Αμηνιόγεζεο ζπλέηαμε θαη ππνβάιιεη ην αξηζκ. 965/8-4-2013 πξαθηηθό 

ηεο, πξνηείλνληαο ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

ππεξεζία «εξγαζία θαη πιηθά εγθαηάζηαζεο δηθηύνπ θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ 

άξδεπζεο» ζηελ εηαηξεία «ΜΙΑΗΛΙΔΗ Ι. - ΥΡΙΣΟΤΔΗ Γ. Ο.Ε.», ε νπνία ππέβαιε 

ηερληθά απνδεθηή πξνζθνξά θαη πξνζέθεξε ην πνζό ησλ ηξηάληα νθηώ ρηιηάδσλ πελήληα 

επξώ θαη πέληε ιεπηώλ (38.050,05 επξώ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α.. Αλ θαη ε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη κνλαδηθή, θξίλεηαη ζπκθέξνπζα γηα ην ύλδεζκν, δηόηη αθελόο 

είλαη θαηά 11% ρακειόηεξε ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ, ν νπνίνο θαηά ηε ζύληαμή ηνπ 

έιαβε ππόςε ηα ρακειόηεξα όξηα ησλ ηζρπνπζώλ ηηκώλ ηεο αγνξάο γηα παξόκνηεο εξγαζίεο 

θαη πξνκήζεηεο θαη αθεηέξνπ από ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο απνδεηθλύεηαη ε 

εμεηδίθεπζε θαη ε ηθαλόηεηα ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο λα εθηειέζεη ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο 

κε ηνλ πιένλ αμηόπηζην θαη ελδεδεηγκέλν θαηά ηε κειέηε ηξόπν. 

 

 

 Η Εθηειεζηηθή Επηηξνπή έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: 

α) Σελ πεξ. ε΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 247 

ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Σελ αξηζκ. 10/2013 απόθαζε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο. 

γ) Σν αξηζκ. 964/8-4-2013 πξαθηηθό ηεο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνύ θαη ην 965/8-4-2013 

πξαθηηθό ηεο Επηηξνπήο Αμηνιόγεζεο. 

δ) Κάζε λόκηκε δηαδηθαζία πνπ πξνεγήζεθε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ. 
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ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 Α. Εγθξίλεη ην αξηζκ. 964/8-4-2013 πξαθηηθό ηεο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνύ θαη ην 

965/8-4-2013 πξαθηηθό ηεο Επηηξνπήο Αμηνιόγεζεο. 

 Β. Απνδέρεηαη ηελ πξόηαζε ηεο Επηηξνπήο Αμηνιόγεζεο. 

 Γ. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

ππεξεζία «εξγαζία θαη πιηθά εγθαηάζηαζεο δηθηύνπ θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ 

άξδεπζεο» ζηελ εηαηξεία «ΜΙΑΗΛΙΔΗ Ι. - ΥΡΙΣΟΤΔΗ Γ. Ο.Ε.», ε νπνία ππέβαιε 

ηερληθά απνδεθηή πξνζθνξά θαη πξνζέθεξε ην πνζό ησλ ηξηάληα νθηώ ρηιηάδσλ πελήληα 

επξώ θαη πέληε ιεπηώλ (38.050,05 επξώ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α.. Αλ θαη ε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη κνλαδηθή, θξίλεηαη ζπκθέξνπζα γηα ην ύλδεζκν, δηόηη αθελόο 

είλαη θαηά 11% ρακειόηεξε ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ, ν νπνίνο θαηά ηε ζύληαμή ηνπ 

έιαβε ππόςε ηα ρακειόηεξα όξηα ησλ ηζρπνπζώλ ηηκώλ ηεο αγνξάο γηα παξόκνηεο εξγαζίεο 

θαη πξνκήζεηεο θαη αθεηέξνπ από ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο απνδεηθλύεηαη ε 

εμεηδίθεπζε θαη ε ηθαλόηεηα ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο λα εθηειέζεη ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο 

κε ηνλ πιένλ αμηόπηζην θαη ελδεδεηγκέλν θαηά ηε κειέηε ηξόπν. 

 

 

 Η απόθαζε απηή έιαβε  α/α: 12 

 

 Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ πλδέζκνπ   Ο Γξακκαηέαο   Σα κέιε 

 

 

   Ειεπζεξηάδεο Υξήζηνο-Κσλζηαληίλνο  Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 

    Δεκνηηθόο ύκβνπινο Θεζζαινλίθεο  ΠΕ Δηνηθεηηθόο 
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