ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 21/2020
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην Σμίνθη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 03η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα της
εβδομάδος Παρασκευή και από ώρα 11.00., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (διά περιφοράς) η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Μύκης, ύστερα από την υπ' αριθμόν: 5025/29-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα σε καθ' ένα από τα μέλη
της, σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄, αρίθμ. Φύλλου 55/11-3-2020), άρθρο
10, παρ. 1: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
7ο Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής-αξιολόγησης οικονομικών
προσφορών και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για τη
διαμόρφωση υπάρχοντος οικοπέδου σε χώρο πολλαπλών δραστηριοτήτων στον οικισμό Χρυσό»,
προϋπολογισμού 48.615,58 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
(Αρ. απόφασης 108/2020)
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (07) μελών
βρέθηκαν παρόντα και τα επτά (7) μέλη ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΙΤΒΑΝ (πρόεδρος)
2) ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
3) ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ
4) ΑΓΓΟΥΣΟΓΛΟΥ ΕΡΓΚΙΟΥΛ
5) ΡΑΜΑΔΑΝ ΜΠΑΧΡΗ
6) ΚΙΟΥΡΤ ΑΧΜΕΤ
7) ΜΕΤΣΟΓΛΟΥ ΟΝΤΕΡ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Χαλκίδου Γεωργία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των
πρακτικών.
Ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Οικονομικής επιτροπής
τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3
του Ν.4623/19 και εν συνεχεία με την παρ.9 του άρθρ. 10 του Ν.4625/2019, ορίζεται ότι η Οικονομική
Επιτροπή Α. Αρμοδιότητες
θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη
διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών
που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες,, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους
Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, παρέθεσε στο Σώμα το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ της
Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για τη
διαμόρφωση υπάρχοντος οικοπέδου σε χώρο πολλαπλών δραστηριοτήτων στον οικισμό Χρυσό»
προϋπολογισμού 48.615,58 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και σύμφωνα με τους όρους της
Αριθ. Πρωτ.:3947/04-05-2020 (20PROC006649353 2020-05-04) διακήρυξης, που εγκρίθηκαν με την αριθ.
25/26-02-2020 (ΑΔΑ:ΨΥΨΩΚΛ-ΨΧ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:

1

«Στη Σμίνθη σήμερα την 24η του μηνός Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του
άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 65/13-05-2020 (ΑΔΑ:Ψ116ΩΚΛ-ΒΔ1)
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποτελούμενη από τους:
1) Ιωάννα Κούτσικου, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, ως Πρόεδρος
2) Δημήτρη Συμεωνίδη, Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ, ως μέλος και
3) Ψωμά Μαρίνο , Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Υπολογιστών ΠΕ, εκπρόσωπο του ΤΕΕ ως μέλος,
προκειμένου (κατόπιν της Αριθ. Πρωτ.:4777/17-06-2020 έγγραφης πρόσκλησης των διαγωνιζομένων)
να προβεί στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών (που φυλάσσονταν κλειστές) των δύο (02)
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό , των οποίων οι Τεχνικές Προσφορές κρίθηκαν κανονικές , σύμφωνα με το από
14-05-2020 Πρακτικό Ι , το οποίο εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 80/27-05-2020 (ΑΔΑ:6ΑΡ6ΩΚΛ-11Β) Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη σε Δημόσια συνεδρίαση στην αποσφράγιση των οικονομικών
προσφορών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό , οι οποίοι περιείχαν συμπληρωμένο το χορηγούμενο από την
Αναθέτουσα Αρχή έντυπο της οικονομικής προσφοράς, μονόγραψε το περιεχόμενο αυτών και κατάρτισε τον
ακόλουθο πίνακα 1:
Πίνακας 1 : «Πίνακας οικονομικής προσφοράς συμμετεχόντων στον διαγωνισμό και βαθμολογία ΒΟΠι»
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ

«ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ
Α.Ε.» –
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝ
Η ΑΜΟΙΒΗ
ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜ
ΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ
ΦΑΚΕΛΟΥ
ΕΡΓΟΥ

6

17.218,54

5.700,00

8

14.651,23

4.900,00

9

6.485,94

4.000,00

850,25

200,00

ΣΥΝΤΑΞΗ
ΣΑΥ-ΦΑΥ

2

62,15%

ΣΥΝΤΑΞΗ
ΤΕΥΧΩΝ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

3.068,46

1.200,00

ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ)

42.274,42

16.000,00

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15%

6.341,16

2.400,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ προ ΦΠΑ

48.615,58
(ΠΑ)

18.400,00
(ΟΠι)

17.218,54

11.000,00

«ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε» «ΤΖΟΛΟΥ

6

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΒΟΠι = 100 x (1ΟΠι/ΠΑ)

21,94%

2

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» «ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ »

8

14.651,23

14.000,00

9

69.485,94

4.400,00

850,23

600,00

ΣΥΝΤΑΞΗ
ΤΕΥΧΩΝ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

3.068,46

3.000,00

ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ)

42.274,42

33.000,00

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15%

6.341,16

4.950,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ προ ΦΠΑ

48.615,58
(ΠΑ)

37.950,00
(ΟΠι)

ΣΥΝΤΑΞΗ
ΣΑΥ-ΦΑΥ

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς λαμβάνοντας υπόψη την
παράγραφο 4.6 του άρθρου 4 της διακήρυξης, σύμφωνα με την οποία «Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά ,
κατά κατηγορία μελέτης, απορρίπτεται, εφόσον οι ποσότητές του φυσικού αντικειμένου της προσφοράς δεν
αντιστοιχούν στο αντικείμενο της μελέτης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της περίπτωσης κε΄ της παρ. Του
άρθρου 53 του ν.4412/2016».
Κατά τον έλεγχο από την επιτροπή διαπιστώθηκε ότι οι οικονομικές προσφορές των εν λόγω
συμμετεχόντων είναι παραδεκτές , καθώς:
α) Δεν δηλώνονται διαφορετικές ποσότητες φυσικού αντικειμένου από τις οριζόμενες στα τεύχη του
διαγωνισμού, ιδίως στην ανάλυση της προεκτιμώμενης αμοιβής.
β) Είναι συνταγμένες όπως ορίζει η παρ. 20.4 της υπ΄ αριθ.3947/04-05-2020 (20PROC006649353 2020-05-04)
διακήρυξης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την παρ. 21.3 της διακήρυξης περί Βαθμολόγησης
Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με την οποία:
«Οι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται, σε εκατονταβάθμια κλίμακα και η βαθμολογία ΒΟΠι της κάθε
οικονομικής προσφοράς ΟΠι ισούται με το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης ως εξής:
ΒΟΠι = 100 x (1-ΟΠι/ΠΑ), όπου ΠΑ είναι η προεκτιμώμενη αμοιβή.
Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.
Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε UΟΠ= 20 %
Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων οι Τεχνικές
Προσφορές κρίθηκαν κανονικές, σύμφωνα με την παράγραφο 21.2 της παρούσας» προχώρησε στη
βαθμολογία των παραδεκτών ‘’Οικονομικών Προσφορών‘’, η οποία φαίνεται στον προαναφερόμενο πίνακα 1:
Στη συνέχεια, με βάση τη βαθμολογία των “Τεχνικών Προσφορών” U T.Π. του από 14-05-2020
Πρακτικού Ι καθώς και της βαθμολογίας U Ο.Π. των ‘’Οικονομικών Προσφορών’’ του ανωτέρω πίνακα 1, η
Επιτροπή προέβη στον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας U της υποβληθείσας προσφοράς, λαμβάνοντας
υπόψη την παράγραφο 21.4 του άρθρου 21 της Διακήρυξης σύμφωνα με την οποία: «H συνολική βαθμολογία
κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα:
U = Β ΤΠ * 80% + Β ΟΠ *20%
Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο
αριθμό στο U».
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Η κατάταξη των συμμετεχόντων με βάση την προσφορά που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη συνολική
βαθμολογία φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 2:

Πίνακας 2 : «Πίνακας συνολικής βαθμολογίας U συμμετεχόντων στον διαγωνισμό»

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ

B ΤΠ

B ΟΠ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
U = U = B ΤΠ * 80% + B ΟΠ *20%

1

«ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε» «ΤΖΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» «ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ »

97,50

21,94

82,39

2

«ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» –
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

85,60

62,15

80,91

Α/Α

Σύμφωνα με την παρ. 4.7 του άρθρου 4 , την παρ. 21.4 του άρθρου 21 της υπ΄ αριθ.3947/04-05-2020
(20PROC006649353 2020-05-04) διακήρυξης και τα στοιχεία του Πίνακα 2, η Επιτροπή Διαγωνισμού
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
Την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για τη διαμόρφωση
υπάρχοντος οικοπέδου σε χώρο πολλαπλών δραστηριοτήτων στον οικισμό Χρυσό» , προϋπολογισμού
48.615,58 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. , την ένωση οικονομικών φορέων ‘’«ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε.» - «ΤΖΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» «ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»’’ επειδή η προσφορά της συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία U,
ογδόντα δυο και τριάντα εννέα (82,39).
Η παραπάνω ένωση οικονομικών φορέων έδωσε μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι ένα και ενενήντα
τέσσερα τοις εκατό (21,94%) επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της Υπηρεσίας και η προσφορά της ανέρχεται
στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (37.950,00 €) πλέον Φ.Π.Α.
Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και υποβάλλεται στην Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Μύκης προς έγκριση»
Εν συνεχεία και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το
παραπάνω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2) τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19,
3) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 116 και 117,
4) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει,
5) τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008,
6) το πινάκιο προεκτίμησης αμοιβής για την παραπάνω μελέτη, που συντάχθηκε από την τεχνική
υπηρεσία,
7) την υπ’ αρίθμ. 97909/20-9-2018 απόφαση έγκρισης της Σ.Α.Ε.-055 του Υπουργείου Οικονομίας &
Ανάπτυξης, με την οποία εντάχθηκε στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018 το έργο με τίτλο:
«ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 352.333,53€
8) την υπ’ αριθμ.: 171/03-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΔΜΝΩΚΛ-ΡΞΞ) απόφαση του Δ.Σ. περί αποδοχής απόφασης
ένταξης του έργου με τίτλο: «Ωρίμανση μελετών των έργων του Δήμου Μύκης» συνολικού
προϋπολογισμού 352.333,53€ με το ΦΠΑ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2018
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9)
10)

11)
12)

13)

14)

του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Το ανωτέρω έργο αφορά την χρηματοδότηση της
εκπόνησης 7 μελετών ισάριθμων έργων του Δήμου Μύκης, εκ των οποίων το κατά αύξων αριθμό 5.
αφορά «Διαμόρφωση υπάρχοντος οικοπέδου σε χώρο πολλαπλών δραστηριοτήτων στον οικισμό
Χρυσό», ενδεικτικού προϋπολογισμού: 400.000,00€ και εγκεκριμένου προεκτιμούμενου
προϋπολογισμού μελέτης: 60.283,32€,
την ένταξη της μελέτης στο «Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018» Συλλογική απόφαση: Ε055
ΤΡΟΠ.0 με Κωδικό Εναρίθμου στο ΠΔΕ 2018ΣΕ05500014,
την υπ’ αρίθμ. 25/26-2-2020 (ΑΔΑ: ΨΥΓΨΩΚΛ-ΨΧ0) απόφαση Ο.Ε. περί καθορισμού τρόπου εκτέλεσης
και έγκριση των όρων δημοπράτησης για την εκπόνηση της μελέτης του υποέργου με τίτλο: «Μελέτη
για τη Διαμόρφωση υπάρχοντος οικοπέδου σε χώρο πολλαπλών αθλητικών δραστηριοτήτων στον
οικισμό Χρυσό», προϋπολογισμού 60.283,32€ με Φ.Π.Α.,
τους όρους της υπ’ αρίθμ. 3947/04-05-2020 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 20PROC006649353),
την υπ’ αρίθμ. 65/13-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ116ΩΚΛ-ΒΔ1) απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης επιτροπής
διενέργειας-αξιολόγησης διαγωνισμού και αξιολόγησης ενστάσεων, της μελέτης με τον παραπάνω
τίτλο,
την υπ’ αρίθμ. 80/27-5-2020 (ΑΔΑ:6ΑΡ6ΩΚΛ-11Β) απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου
δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για
την ανάθεση της μελέτης με τον ως άνω τίτλο,
το από 24/06/2020 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α. ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ του από 24/06/2020 Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και
β. ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ προσωρινού αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για τη διαμόρφωση
υπάρχοντος οικοπέδου σε χώρο πολλαπλών δραστηριοτήτων στον οικισμό Χρυσό», προϋπολογισμού
48.615,58 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., την ένωση οικονομικών φορέων ‘’«ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε.» - «ΤΖΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» «ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»’’ επειδή η προσφορά της συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία U,
ογδόντα δυο και τριάντα εννέα (82,39).
Η παραπάνω ένωση οικονομικών φορέων έδωσε μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι ένα και ενενήντα τέσσερα
τοις εκατό (21,94%) επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της Υπηρεσίας και η προσφορά της ανέρχεται στο ποσό
των τριάντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (37.950,00 €) πλέον Φ.Π.Α
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του
ν.4412/2016
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 108/2020
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Με εντολή Δημάρχου
Η Πρακτικογράφος της Οικ. Επιτροπής
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