
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό  12/17-03-2020 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Τριφυλίας.

Αριθ. Απόφασης:  37/2020

ΘΕΜΑ: Έγκριση  Πρακτικού  του  συνοπτικού  διαγωνισμού  «Προμήθεια  Θραυστών  Υλικών

Λατομείου»

         Στην Κυπαρισσία, σήμερα, την 17η του μήνα Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα

12.00  μ.μ.,  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  του  Δήμου  Τριφυλίας  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η

Οικονομική  Επιτροπή  Δήμου  Τριφυλίας,  ύστερα  από  την  αριθ.3324/13-03-2020  πρόσκληση  του

Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10,

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018.

         Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα

παρακάτω έξι  (6)  μέλη, άρχισε η συνεδρίαση :

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Στριμπάκος Δημήτριος – Πρόεδρος                                                  1.Αλεξοπούλου  Σταματία 

2.Βλάχος Αντώνιος                                                                                

3.Φρούσος Νικόλαος

4.Κουτρουμπής Αλέξανδρος          

5.Μερκούρης Ιωάννης

6.Πανουσιοπούλου Μαρία

         Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.  Αλεξανδροπούλου Σοφία,  τακτική  υπάλληλο του Δ.

Τριφυλίας.

         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: 

         Στις 05/03/2020, ημέρα Πέμπτη κι ώρα 10.00 π.μ. διενεργήθηκε ο συνοπτικός διαγωνισμός, με

σφραγισμένες  προσφορές  και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική

άποψη  προσφορά,  βάσει  τιμής  ανά  είδος  (χαμηλότερη  τιμή),  για  την  ανάδειξη  μειοδότη  για  την

εκτέλεση  της  προμήθειας  «Προμήθεια  Θραυστών Υλικών  Λατομείου»,  με  τους  ίδιους  όρους  που

αναφέρονται στην αριθ.25/2020 απόφαση της Ο.Ε.. Ο διαγωνισμός έγινε παρουσία του Γνωμοδοτικού

Οργάνου - Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 50/2019 απόφαση Ο.Ε..

ΣΕΛ. 1

ΑΔΑ: 60ΗΕΩΗΕ-ΞΗΕ



        Κατά την διαδικασία του διαγωνισμού προσήλθαν και κατέθεσαν, ενώπιον της Επιτροπής,

φάκελο προσφοράς, οι κάτωθι ενδιαφερόμενοι :  

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΟΝΟΜ/ΜΟ ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΟΣ

1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΗΛΙΑΔΗ

2 ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Σ

3 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΛΑΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

        Η Επιτροπή διαγωνισμού αφού εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών, διαπίστωσε ότι

παρόλο που όλες οι προσφορές υποβλήθηκαν σε σφραγισμένο φάκελο, φέροντας τις ενδείξεις  που

απαιτούσε η αριθ. 2722/27-02-2020 διακήρυξη στο άρθρο 2.4.2.2, ΔΕΝ συνοδευόταν όμως καμία από

αυτές από αίτηση υποβολής προσφοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2.4.2.3 της διακήρυξης.  

         Δεδομένου τούτου, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το από 05-03-2020 Πρακτικό, το οποίο

μας υπεβλήθη προς επικύρωση, σύμφωνα με το οποίο απορρίπτονται και οι τρεις προσφορές. Επίσης,

στο  ίδιο  πρακτικό,  η  Επιτροπή Διαγωνισμού γνωμοδοτεί  υπέρ  της  επανάληψης  της  διαγνωστικής

διαδικασίας. 

         Θέτω υπόψη σας τα ανωτέρω και παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά.

        Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη της το από 05-

03-2020  Πρακτικό  της  Επιτροπής  Διενέργειας  του  Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για  την  ανάδειξη

προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια Θραυστών Υλικών Λατομείου»,

τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, καθώς και τις σχετικές διατάξεις των νόμων Ν. 3463/2006

και Ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση,     

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

       Α. Επικυρώνει το από 05-03-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο

απορρίπτονται  οι  προσφορές  και  των  τριών  συμμετεχόντων στο  συνοπτικό  διαγωνισμό

«Προμήθεια Θραυστών Υλικών Λατομείου».

       Β.  Ο Δήμος θα προβεί σε επανάληψη του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια Θραυστών

Υλικών Λατομείου», με τους ίδιους όρους που αναφέρονται στην αριθ. 2722/27-02-2020 διακήρυξη,

την Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020 και ώρα 10.00 π.μ..

ΣΕΛ. 2

ΑΔΑ: 60ΗΕΩΗΕ-ΞΗΕ



         Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  37/2020.

         Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κυπαρισσία, 18-03-2020

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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