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Απόσπασμα από το 05ο πρακτικό της από 18-03-2019 συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Αποδοχή του με Α.Π:1486/14-03-2019 Πρακτικού με το οποίο διενεργήθηκε ο έλεγχος των
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών και αναδείχθηκε προσωρινός
ανάδοχος, έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο
<Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για το έτος 2019>»
Σήμερα στις 18 Μαρτίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Λέρου, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.
1473/14-03-2019 πρόσκληση, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο, και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη
της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι στο σύνολο των επτά (7) μελών ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Κόλιας Μιχαήλ (Πρόεδρος)
1. Κοντραφούρης Μιχαήλ-Αντιπρόεδρος
2. Μπίλλης Νεκτάριος -(Μέλος Πλειοψηφίας)
2. Μαυρουδής Αντώνιος- Μιχαήλ-(Μέλος Μειοψηφίας)
3. Μεραμπελιώτης Βασίλειος-(Μέλος Πλειοψηφίας)
3. Κοντραφούρης Αντώνιος -( Μέλος Πλειοψηφίας)
Οι οποίοι κλήθηκαν και δεν προσήλθαν
4. Μπαλαμπάνης Ευάγγελος- (Μέλος Πλειοψηφίας)
5.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε, υπάλληλος του Δήμου Λέρου, για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αμέσως άρχισε
η συζήτηση των θεμάτων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 22
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, o Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη λέγοντας ότι μετά
την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση του
κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα. Το θέμα αφορά τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή
μη του πρακτικού με Α.Π.:1486/14-03-2019, που αναφέρεται στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των
προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια:
«Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος για το έτος 2019» (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 1144/26-02-2019).
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά
Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της
 την εισήγηση του προέδρου,
 την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
 το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να
συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συζήτηση του θέματος που αφορά τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού με
Α.Π.:1486/14-03-2019, που αναφέρεται στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν
στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος
για το έτος 2019» (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 1144/26-02-2019).
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:
Από τη στιγμή που η Οικονομική Επιτροπή με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών
της αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα το οποίο δεν ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα
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αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των
μελών του.
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη λέγοντας ότι κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου
οικ. έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 171/2018 με ΑΔΑ: ΩΒΜΞΩΛΓ-7ΨΧ απόφαση του
Δημοτικού μας Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 76664/19-12-2018 με ΑΔΑ:Ω1ΜΨΟΡ1Ι-ΥΘΑ
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, συμπεριλήφθηκαν εξειδικευμένες
πιστώσεις που αφορούν την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία.
Η Δ/νση Περιβάλλοντος, Δόμησης & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέρου συνέταξε το με Α.Π.:574/0102-2019 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:19REQ004407467 2019-02-04 και στη συνέχεια ο Διατάκτης του
Δήμου Λέρου με τα με Α.Π.:603/04-02-2019 και 776/11-02-2019 έγγραφά του αιτήθηκε την έκδοση ανάληψης
υποχρέωσης για την εκτέλεση των κάτωθι έργων:
 Κ.Α. 15.7332.0003 Εξωραϊσμοί κοινόχρηστων χώρων 6.800,00
 Κ.Α. 25.7336.0013 Συντήρηση και επισκευή δικτύων αποχέτευσης 6.800,00
 Κ.Α. 25.7336.0014 Εγκιβωτισμός και στεγανοποίηση φρεατίων αποχέτευσης λόγω καθιζήσεων 3.200,00
 Κ.Α. 25.7336.0020 Εργασίες νέων συνδέσεων ύδρευσης – αποχέτευσης 6.000,00
 Κ.Α. 30.7333.0010 Αποκατάσταση καθιζήσεων δρόμων 6.000,00
 Κ.Α. 30.7333.0025 Συντήρηση οδικού δικτύου 6.800,00
 Κ.Α. 45.7336.0001 Συντήρηση νεκροταφείων Ν. Λέρου 6.800,00
 Κ.Α. 30.7333.0003 Αποκατάσταση – τσιμεντόστρωση τμημάτων οδικού δικτύου 50.000,00
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Λέρου με τις υπ’ αριθ. 154/2019/ΑΔΑ:ΩΓΒΒΩΛΓ-ΘΨΤ,
155/2019/ΑΔΑ:ΩΟΖ0ΩΛΓ-ΦΤ7,
156/2019/ΑΔΑ:6Ξ3ΡΩΛΓ-ΙΡΝ,
157/2019/ΑΔΑ:6Ψ74ΩΛΓ-ΣΧΤ,
159/2019/ΑΔΑ:6Ν9ΞΩΛΓ-36Φ, 160/2019/ΑΔΑ:7ΧΞ7ΩΛΓ-ΦΤ8 και 164/2019 με ΑΔΑ:Ω9ΩΝΩΛΓ-ΡΙ5
Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης:
α) ενέκρινε το πρωτογενές αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, με ΑΔΑΜ: 19REQ004407467
2019-02-04 που αφορά την έγκριση υλοποίησης έργων και προμηθειών του Δήμου Λέρου
β) ενέκρινε τις δαπάνες και διέθεσε τις απαραίτητες πιστώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση των εν
λόγω έργων και την προμήθεια των απαραίτητων υλικών.
Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 09/2019 με ΑΔΑ:ΩΔΑΒΩΛΓ-Ε4Ω απόφασή της και το
Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 19/2019 με ΑΔΑ:Ψ677ΩΛΓ-ΒΨ5 απόφασή του, ενέκριναν την εκτέλεση
των ανωτέρω έργων με αυτεπιστασία.
Όλα τα ανωτέρω θα γίνουν σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην αριθ. 03/2019 μελέτη
με τίτλο «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για το έτος 2019» όπως αυτή συντάχθηκε από την Τ.Υ.Δ.Λ. με
ενδεικτικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ενός ευρώ και
εβδομήντα δύο λεπτών του ευρώ (40.851,72€) με ΦΠΑ 17% .
Κατόπιν των ανωτέρω, με την υπ’ αριθ. 15/2019 με ΑΔΑ:ΩΦ0ΘΩΛΓ-Ψ4Υ απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λέρου:
Α) εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 03/2019 μελέτη με τίτλο «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για το έτος 2019» όπως
αυτή συντάχθηκε από την Τ.Υ.Δ.Λ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό των σαράντα
χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ενός ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών του ευρώ (40.851,72€) με ΦΠΑ 17% και
Β) καθορίσθηκαν όροι διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια
έτοιμου σκυροδέματος για το έτος 2019».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την πορεία του διαγωνισμού που έχει ως εξής :
1.
Με την με Α.Π.: 1144/26-02-2019 διακήρυξη του Δημάρχου Λέρου, η οποία αναρτήθηκε στο
ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 19PROC004519992 2019-02-26) προκηρύχθηκε συνοπτικός διαγωνισμός, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, εφόσον
κριθεί ότι η προσφορά πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, για
την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για το έτος 2019», ενώ
δημοσιεύθηκε περίληψη αυτής με Α.Π.:1145/26-02-2019 και με ΑΔΑ:Ω9ΡΤΩΛΓ-ΣΩΕ.
2.
Η Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 03/2019 με
ΑΔΑ:9ΕΞΗΩΛΓ-Ρ00 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, συνέταξε το με Α.Π.:1486/14-03-2019
Πρακτικό Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, με το οποίο διενεργήθηκε ο έλεγχος των
δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών των
συμμετεχόντων, το οποίο έχει ως εξής:
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«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

Λέρος 14/03/2019
Α.Π. 1486

Στη Λέρο σήμερα, την 14/03/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30’’ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
Δημαρχείο, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε
με την υπ’ αριθμόν 3/25-01-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να διενεργήσει - αξιολογήσει
τις προσφορές που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια
ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 (Αριθμ. Διακήρυξης 1144/26-02-2019), η οποία
αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ
19PROC004519992 2019-02-26.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Πυροβολικού Θεοδώρα, Πρόεδρος
2) Νταλόγλου Κωνσταντίνα, Μέλος
3) Παγώνης Παναγιώτης, Μέλος
Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 10:30 την παραλαβή των φακέλων προσφορών. Μετά τη λήξη της προθεσμίας
παραλαβής των προσφορών, η Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε
η διαδικασία της αποσφράγισης.
Η Επιτροπή αποφάσισε η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών
και των οικονομικών προσφορών να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση.
1. Στον διαγωνισμό κατατέθηκε εμπρόθεσμα μία (1) προσφορά ισάριθμων οικονομικών φορέων, ήτοι:
Α/Α
1.

Ονοματεπώνυμο
ΤΡΙΑΣ Ο.Ε. (ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΛΕΡΟΥ) – Μ.Μαθιουδάκης-Ε.Νταλαρής & ΣΙΑ

Η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία της προσφοράς (σφραγισμένος φάκελος κ.λ.π.). Η προσφορά υπεβλήθη
σε σφραγισμένο φάκελο φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η διακήρυξη στο άρθρο 8. Ακολούθως προχώρησε
στην μονογραφή και αποσφράγιση του φακέλου συμμετοχής και από τον έλεγχο διαπίστωσε ότι αυτός περιείχε τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
Α/Α
Ονοματεπώνυμο
Δικαιολογητικά

1.

ΤΡΙΑΣ Ο.Ε. (ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΛΕΡΟΥ) –
Μ.Μαθιουδάκης-Ε.Νταλαρής & ΣΙΑ

 Φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής με
περιεχόμενα:
 Τ.Ε.Υ.Δ.
 Ασφαλιστική ενημερότητα
 Φορολογική ενημερότητα
 Πιστοποιητικό επιμελητηρίου
 Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς
 Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

Μετά την μονογραφή και τον έλεγχο των φακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής» και «τεχνικής προσφοράς»
προέκυψε ότι:
Α) o φάκελος της εταιρείας «ΤΡΙΑΣ Ο.Ε. (ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΛΕΡΟΥ) – Μ.Μαθιουδάκης-Ε.Νταλαρής & ΣΙΑ»,
πληροί τους όρους της διακήρυξης και ως εκ τούτου γίνεται δεκτός στο διαγωνισμό.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση και μονογραφή του φακέλου Οικονομικής Προσφοράς. Η
προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ διαμορφώνεται ως εξής:
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ3 (€)

ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15

85,70
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Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 1144/26-02-2019 Διακήρυξη του Δημάρχου
2. την υποβληθείσα προσφορά
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:
Την ανάδειξη της εταιρείας «ΤΡΙΑΣ Ο.Ε. (ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΛΕΡΟΥ) – Μ.Μαθιουδάκης-Ε.Νταλαρής & ΣΙΑ» ως
προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για το έτος 2019.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται…»
Στη συνέχεια και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος πρότεινε Α) να γίνει αποδεκτό
το με Α.Π.:1486/14-03-2019 Πρακτικό Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο
«Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για το έτος 2019», με το οποίο διενεργήθηκε ο έλεγχος των
δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών της συμμετέχουσας εταιρείας και Β)
την ανάδειξη της εταιρείας ΤΡΙΑΣ Ο.Ε. (ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΛΕΡΟΥ) - Μ. Μαθιουδάκης - Ε. Νταλαρής & ΣΙΑ ως
προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για το έτος 2019, διότι η προσφορά της είναι
πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, έχει τιμή χαμηλότερη του
ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, η οποία ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων επτακοσίων
εννέα ευρώ και είκοσι ένα λεπτών του ευρώ (40.709,21€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
17%.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή θέσεων και απόψεων και αφού
έλαβε υπόψη της:
1. Την εισήγηση του Προέδρου
2. Τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
4. Την αριθ. 171/2018 με ΑΔΑ:ΩΒΜΞΩΛΓ-7ΨΧ απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου
5. Την αριθ. 76664/19-12-2018 με ΑΔΑ:Ω1ΜΨΟΡ1Ι-ΥΘΑ απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08,08,2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
7. Το με Α.Π.:574/01-02-2019 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:19REQ004407467 2019-02-04
8. Τα με Α.Π.:603/04-02-2019 και 776/11-02-2019 αιτήματα για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης
Υποχρέωσης
9. Την υπ’ αριθ. 09/2019 με ΑΔΑ:ΩΔΑΒΩΛΓ-Ε4Ω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
10. Την υπ’ αριθ. 19/2019 με ΑΔΑ:Ψ677ΩΛΓ-ΒΨ5 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
11. Τις
υπ’
αριθ.
154/2019/ΑΔΑ:ΩΓΒΒΩΛΓ-ΘΨΤ,
155/2019/ΑΔΑ:ΩΟΖ0ΩΛΓ-ΦΤ7,
156/2019/ΑΔΑ:6Ξ3ΡΩΛΓ-ΙΡΝ, 157/2019/ΑΔΑ:6Ψ74ΩΛΓ-ΣΧΤ, 159/2019/ΑΔΑ:6Ν9ΞΩΛΓ-36Φ,
160/2019/ΑΔΑ:7ΧΞ7ΩΛΓ-ΦΤ8 και 164/2019 με ΑΔΑ:Ω9ΩΝΩΛΓ-ΡΙ5 Αποφάσεις Ανάληψης
Υποχρέωσης.
12. Την υπ’ αριθ. 03/2019 μελέτη με τίτλο «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για το έτος 2019», όπως
αυτή συντάχθηκε από την Τ.Υ.Δ.Λ.
13. Την υπ’ αριθ. 15/2019 με ΑΔΑ:ΩΦ0ΘΩΛΓ-Ψ4Υ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Λέρου
14. Την με Α.Π.: 1144/26-02-2019 διακήρυξη του Δημάρχου Λέρου, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ
(ΑΔΑΜ 19PROC004519992 2019-02-26)
15. Την με Α.Π.:1145/26-02-2019 και με ΑΔΑ:Ω9ΡΤΩΛΓ-ΣΩΕ περίληψη της διακήρυξης
16. Την υπ’ αριθ. 03/2019 με ΑΔΑ:9ΕΞΗΩΛΓ-Ρ00 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού
17. Το με Α.Π.:1486/14-03-2019 Πρακτικό Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού
18. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Λέρου για το 2019
19. Τη συζήτηση που προηγήθηκε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν
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ΑΔΑ: 6ΧΝ5ΩΛΓ-ΞΛΞ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Αποδέχεται το με Α.Π.:1486/14-03-2019 Πρακτικό Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την
προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για το έτος 2019», με το οποίο διενεργήθηκε ο έλεγχος
των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών της συμμετέχουσας εταιρείας
στον προαναφερόμενο διαγωνισμό και
Β) Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο, για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για το έτος 2019,
την εταιρεία ΤΡΙΑΣ Ο.Ε. (ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΛΕΡΟΥ) - Μ. Μαθιουδάκης - Ε. Νταλαρής & ΣΙΑ ως προσωρινού
αναδόχου για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για το έτος 2019, διότι η προσφορά της είναι πλήρης,
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, έχει τιμή χαμηλότερη του ενδεικτικού
προϋπολογισμού της μελέτης, η οποία ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων επτακοσίων εννέα ευρώ και
είκοσι ένα λεπτών του ευρώ (40.709,21€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 17%..
……………….…………..…………………………………………………………………………………..
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
α) Μπίλλης Νεκτάριος (υπ/φή)
β) Μεραμπελιώτης Βασίλειος (υπ/φή)
γ) Μπαλαμπάνης Ευάγγελος (υπ/φή)

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
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