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Από το πρακτικό της 29/12/2014

Αριθ. Απόφασης 387/2014
ΘΕΜΑ: Εγκριση πρακτικού υλοποίηση εργασιών της δράσης 3 «∆ηµοσιότητα – ∆ράσεις ενηµέρωσης –
ευαισθητοποίησης» στο πλαίσιο της πράξης µε τίτλο «Κύκλος» µε κωδ. Πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 375999,
που συγχρηµατοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007 13 του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) – Κατακύρωση αποτελέσµατος
διαγωνισµού.
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 29ην του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 2014
ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά
από την 18499/23-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους
Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η
νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών παρόντες ήταν:
1) Παναγιωτίδης Γαβριήλ (Πρόεδρος), 2)Σιδηρόπουλος Σάββας(µέλος), 3) Καζαντζίδης Γεώργιος(µέλος) 4)
Καρράς Ευστράτιος, µέλος 5) Ράπτου Όλγα, (µέλος)
Απόντες: Κουσενίδης Αλέξανδρος (µέλος),
Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή (µέλος.

Αποστολίδου Μαρία (µέλος), Κατζικάς Γεώργιος (µέλος),

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι µε την µε αριθ.
131/2014 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση των
υπηρεσιών

«υλοποίησης

εργασιών

της ∆ράσης

3

«∆ηµοσιότητα

–

∆ράσεις

ενηµέρωσης

-

ευαισθητοποίησης», στο πλαίσιο της πράξης µε τίτλο «Κύκλος» µε κωδ. πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ)
375999, που συγχρηµατοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013 του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς

(ΕΣΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)», µε

κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) και ενδεικτικό προϋπολογισµό
4.246,88 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% ενώ µε την µε 308/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής,
εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης και µε αριθµό 251/2014
απαιτούµενη πίστωση.
επαναπροκήρυξη του

ψηφίσθηκε η

Με την µε αριθµό 337/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε η
∆ιαγωνισµού λόγω µη αποδεκτών προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων

διακήρυξης.
Στις 22/12/2014, ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, κατατέθηκε ένας (1) φάκελος υποψήφιου
αναδόχου και συγκεκριµένα από την εταιρεία:
ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-REAL VALUE αριθµ. πρωτ προσφοράς 16410/18-11-2014
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Μετά τον σχετικό έλεγχο, η Επιτροπή του διαγωνισµού (σύµφωνα µε το από 22/12/14 πρακτικό) έκανε δεκτή
για την συνέχιση του διαγωνισµού την εταιρία ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΗΣ. γιατί ήταν σύµφωνη µε τα ζητούµενα
της διακήρυξης.
Με βάσει τα παραπάνω, η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών, οι οποίες ήταν οι
εξής:
Α/Α

Προµηθευτές

Οικονοµικές
Προσφορές
Άνευ

Με ΦΠΑ

Ποσοστό
Έκπτωσης

ΦΠΑ
1.

ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-

3.202,44€

3.939,00€

7,249 %

REAL VALUE

Έχοντας υπόψη :
Α) Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
1. Του Π.∆.28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως».
2. Των άρθρων 209, 273 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
3. Του άρθρου 20 παραγ.13 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263Α) «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και
ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» µε το οποίο προστίθενται οι παραγρ.
9 και 10 στο άρθρο 209 του Ν.3463/06.
4. Του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις».
5. Της αρ. 35130/739/9-8-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1291Β’/11-08-10) αναφορικά
µε τα χρηµατικά όρια για την σύναψη δηµόσιων συµβάσεων.
6. Την υπ’ αριθµό 2407/11-12-2014 ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού
7. Με την µε αριθµό 337/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε η επαναπροκήρυξη του
∆ιαγωνισµού λόγω µη αποδεκτών προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων διακήρυξης.
8. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικό προϋπολογισµό
9. Το γεγονός ότι η περίληψη της παρούσας διακήρυξης είχε δηµοσιευθεί σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 5
της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ. Απόφασης και του άρθρου 3 τον Ν.3548/07 σε δύο ηµερήσιες και σε µια
εβδοµαδιαία εφηµερίδα του νοµού (Τύπος της Θεσσαλονίκης, Μακεδονία, Αγγελιοφόρος της Κυριακής)
Επίσης αναρτήθηκε στον δικτυακό τύπο του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης www.ampelokipimenemeni.gr
10. Το από 22/12/2014 πρακτικό της επιτροπής, γνωµοδότηση
καλείται η Οικονοµική Επιτροπή
Α) Να εγκρίνει το από 22/12/2014 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων.
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Β) Να κατακυρώσει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών «υλοποίησης εργασιών
της ∆ράσης 3 «∆ηµοσιότητα – ∆ράσεις ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης», στο πλαίσιο της πράξης µε
τίτλο «Κύκλος» µε κωδ. πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 375999, που συγχρηµατοδοτείται από το Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013 του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)», ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΗΣ ΑΦΜ 066842457, ∆.Ο.Υ
Καλαµαριάς, διεύθυνση Ανδριανουπόλεως 1, Καλαµαριά Θεσσαλονίκης και τηλέφωνο 2310 423012, συνολικής
αξίας τριών χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα εννέα ευρώ (3.939,00€), δεδοµένου ότι κατέθεσε τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά, η προσφορά του ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισµού και η
προσφορά της ήταν η µοναδική που κατατέθηκε στα πλαίσια του διαγωνισµού, µε ποσοστό έκπτωσης 7,249%.
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την ανωτέρω εισήγηση
του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α). Εγκρίνει το από 22/12/2014 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων.
Β). Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών «υλοποίησης εργασιών
της ∆ράσης 3 «∆ηµοσιότητα – ∆ράσεις ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης», στο πλαίσιο της πράξης µε
τίτλο «Κύκλος» µε κωδ. πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 375999, που συγχρηµατοδοτείται από το Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013 του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)», ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΗΣ ΑΦΜ 066842457, ∆.Ο.Υ
Καλαµαριάς, διεύθυνση Ανδριανουπόλεως 1, Καλαµαριά Θεσσαλονίκης και τηλέφωνο 2310 423012, συνολικής
αξίας τριών χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα εννέα ευρώ (3.939,00€), δεδοµένου ότι κατέθεσε τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά, η προσφορά του ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισµού και η
προσφορά της ήταν η µοναδική που κατατέθηκε στα πλαίσια του διαγωνισµού, µε ποσοστό έκπτωσης 7,249%.
Γ). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 387/2014
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Παναγιωτίδης Γαβριήλ
Αµπελόκηποι 29/12/2014
Ακριβές Απόσπασµα
Η Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Παναγιωτίδης Γαβριήλ

