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Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων
ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής δημοπρασίας
με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 180564 του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΚΟΜΜΑ ΠΡΟΣ
ΑΜΟΥΡΙ ΚΑΙ Λ. ΥΠΑΤΗΣ», προϋπολογισμού 5.231.900,00€ με Φ.Π.Α. 24%
Πρόγραμμα ένταξης: ΣΑΤΑ/Π.Ε. με ΚΑ: 30.7333.0048
Τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, τα παρακάτω:
Στις 16/06/2021, διενεργήθηκε ανοικτός μειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο
κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την
κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΚΟΜΜΑ ΠΡΟΣ ΑΜΟΥΡΙ
ΚΑΙ Λ. ΥΠΑΤΗΣ» και με όρους διαγωνισμού όπως αυτοί περιλαμβάνονται στην αρ. πρωτ. 19230/18-052021 Διακήρυξη και την αριθ. 101/2020 μελέτη της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου.
Η Επιτροπή Διενέργειας που συστήθηκε με την αριθ. 338/2021 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων (ΑΔΑ: 6Z9ΛΩΛΚ-ΡΙ4), προέβη στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των
στοιχείων των προσφορών των συμμετεχόντων και κοινοποίησε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον
«Πίνακα παραδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας».
Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προβλέπονται από τις
κείμενες διατάξεις των όρων της Διακήρυξης και συνέταξε το από 18-06-2021 1ο Πρακτικό
(Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς).
Με την αριθµ. 469 /2021 (ΑΔΑ: ΩΧΚ1ΩΛΚ-ΒΥ7) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Λαμιέων, εγκρίθηκε το από 18-06-2021 Πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού και αναδείχθηκε
προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία : «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.» με Α.Α.
Προσφοράς – ΕΣΗΔΗΣ: 196841 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης εξήντα ένα και δέκα οκτώ
εκατοστά (61,18 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
Με το από 30/06/2021 μήνυμα, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, κοινοποιήθηκε
σε όλες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στη δημοπρασία η ως άνω απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής.
Με το από 13/07/2021 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, ζητήθηκε από τον
προσωρινό μειοδότη η υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της
διακήρυξης.
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Με το από 21/07/2021 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ του προσωρινού
μειοδότη, υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και συγχρόνως
εμπρόθεσμα προσκομίσθηκαν και τα πρωτότυπα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με
το άρθρο 4.2.γ της διακήρυξης.
Με το από 06/08/2021 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ ο ανάδοχος
κλήθηκε να επανυποβάλει τα δικαιολογητικά εκείνα της αρχικής υποβολής του (της 21-07-2021), τα
οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, στη μορφή με την αυτούσια υπογραφή τους. Ο ανάδοχος
επανυπέβαλε τα ζητούμενα δικαιολογητικά με το από 06-08-2021 μήνυμά του μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ
Μετά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν
υπήρχαν ελλείψεις, ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) δεν είναι ψευδή ή ανακριβή, υποβλήθηκαν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, είναι νόμιμα
και εμπρόθεσμα και αποδεικνύουν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα µε τα άρθρα
21, 22 και 23 της διακήρυξης δημοπρασίας.
Το σχετικό πρακτικό συντάχθηκε την 06-08-2021 από την Επιτροπή Διαγωνισμού και υποβλήθηκε
μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ προς την αναθέτουσα αρχή για έγκριση.
Μετά τα παραπάνω, προτείνεται η λήψη απόφασης για
1)
Την Έγκριση του από 06-08-2021 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης
ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 180564, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΚΟΜΜΑ ΠΡΟΣ ΑΜΟΥΡΙ ΚΑΙ Λ. ΥΠΑΤΗΣ»
2)
Την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση : «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.» με
Α.Α. Προσφοράς – ΕΣΗΔΗΣ: 196841 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης εξήντα ένα και δέκα οκτώ
εκατοστά (61,18 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
3)
Την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 4.2.δ της διακήρυξης και την
ανάρτηση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στο ΕΣΗΔΗΣ. Κατά της απόφασης αυτής
χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της διακήρυξης.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
-Το από 06-08-2021 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού

O συντάξας

Η Αναπληρωτής Προϊσταμένη
Δ.Υ.ΤΕ
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Σωτήριος Ρίζος
Τοπογράφος Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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