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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2019
Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2019 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.
Θέμα: Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου με
τίτλο «Βελτίωση οδού πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο
Δήμο Αμυνταίου», προϋπολογισμού 227.000,00€.
Στο Αμύνταιο, στις 28 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 13:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου
συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του
Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ. 1155/23-01-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε
καθένα χωριστά.
Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.

Θεοδωρίδης Κων/νος,
Χαριτίδης Ευθύμιος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Παπαχρήστου Νικόλαος
Γεώργου Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική
υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:
Η Οικονομική Επιτροπή με βάση το εδάφιο ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη
διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με τη
κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση
των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές από μέλη της, δημοτικούς ή
δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς συμβούλους.
Με τη αριθ. 349/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, έγινε η
έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδού
πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αμυνταίου»,
προϋπολογισμού 227.000,00€.
Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση προσωρινός ανάδοχος ανακηρύχθηκε ο
συμμετέχων Οικονομικός ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ο οποίος υπέβαλε την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας τιμής (ποσοστό έκπτωσης 53,67%), πληρούσε τους όρους
της Διακήρυξης και της Νομοθεσίας και κρίθηκε συμφέρουσα για τον Δήμο
Αμυνταίου.
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Στη συνέχεια η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη
εκτέλεσης του εν λόγω έργου, αποτελούμενη από τους:
1. ΣΟΛΑΚΗ Παντελή, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ, πρόεδρος
2. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη, Κτηνίατρο ΠΕ, μέλος
3. ΜΙΓΚΟ Στέφανο, Οικονομικό Διοικητικό ΠΕ, μέλος
και έχοντας υπόψη:
 τις διατάξεις του Ν. 4412/16,
 την υπ’ αριθ. 318/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου
περί Καθορισμού όρων της δημοπρασίας του έργου με τίτλο
«Βελτίωση οδού πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο
Αμυνταίου», προϋπολογισμού 227.000,00€ και συγκρότηση επιτροπής
διαγωνισμού (ΑΔΑ: 7ΖΡΒΩΨΛ-ΧΨΜ),
 την από 05/12/2018 εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή του
Πρακτικού Δημοπρασίας του παραπάνω έργου,
 την υπ’ αριθ. 349/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου
περί Έγκρισης Πρακτικών Δημοπρασίας του παραπάνω έργου (ΑΔΑ:
6ΧΣΕΩΨΛ-015),
 την από 27/12/2018 ηλεκτρονική αλληλογραφία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με
αριθ. (Διαγωνισμού 78153) του Δήμου Αμυνταίου προς τον Προσωρινό
Μειοδότη του διαγωνισμού, ‘ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ’ για την
Προσκόμιση Επικαιροποιημένων Δικαιολογητικών, εντός δεκαπέντε
(15) ημερολογιακών ημερών,
 το έγγραφο με αριθ. πρωτ. 468/10-01-2019 του προσωρινού μειοδότη
του διαγωνισμού, ‘ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ’ για την υποβολή
συνημμένα των δικαιολογητικών για την κατακύρωση του διαγωνισμού,
σε σφραγισμένο φάκελο,
προέβει την 11/01/2019, ημέρα Παρασκευή, στον έλεγχο των υποβαλλόμενων
δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού, ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
1. Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας ΤΣΜΕΔΕ Ιωακειμίδης Σπύρος
του Νικολάου αρ.πρ.722-19/06/2018 χρονικής ισχύος εως 19/12/2018
2. Βεβαίωση Ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ αρ. πρ. 532367/01-112018, χρονικής ισχύος εως 30/04/2019,
3. Φορολογική ενημερότητα αρ. πρ.65787737/05-11-2018 με ισχύ ενός
μήνα
4. Πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικών Κοζάνης περί μη κήρυξη σε
κατάσταση πτώχευσης του Ιωακειμίδη Σπυρίδων ή αναγκαστικής
διαχείρισης
5. ή διαδικασία εξυγίανσης, αναστολής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
κτλ
6. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του Ιωακειμίδη Σπυρίδων με
αρ.πρ.25358/14-11-2018
7. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 74 του Ν.4412/16 περί μη έκδοσης
αποκλεισμού
8. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 22 περί μη απασχόλησης μισθωτών
μηχανικών
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9. Βεβαίωση ΤΕΕ για την ορθή επαγγελματική διαγωγή του Ιωακειμίδη
Σπυρίδων με αρ.πρ.496/51970/19-6-2018,
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου
ισχύος και νομιμότητας των κατατεθειμένων δικαιολογητικών, διαπίστωσε
πως δεν υπάρχουν ελλείψεις και όλα τα στοιχεία που δηλώθηκαν στην
Τ.Ε.Υ.Δ. είναι ακριβή,
τα δικαιολογητικά υποβλήθηκαν στο καθορισμένο χρονικό διάστημα,
ενώ διαπιστώθηκε πως από τα κατατιθέμενα δικαιολογητικά αποδεικνύονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23
της Διακήρυξης της Δημοπρασίας.
Η Επιτροπή ολοκληρώνει το Πρακτικό Κατακύρωσης της Δημοπρασίας και
υποβάλει το παρόν και συνολικά το φάκελο της Δημοπρασίας προς έγκριση
στην Προϊσταμένη Αρχή, που είναι η Οικονομική Επιτροπή Αμυνταίου για την
κατακύρωση της σύμβασης του έργου, στον οικονομικό φορέα ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ, με ποσοστό έκπτωσης 53,67 %.
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-16, τ. Α΄)
Τις διατάξεις του εδ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
Την αριθ. 318/2018 απόφαση Ο.Ε.,
Την αριθ. 349/2018 απόφαση Ο.Ε.,
Την από 27/12/2018 (Διαγωνισμός 78153) ηλεκτρονική αλληλογραφία
Το αριθ. πρωτ. 468/10-01-2019 έγγραφο του Ο.Φ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
7. Την εισήγηση του Προέδρου.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει το από 11/01/2019 πρακτικό έγκρισης των δικαιολογητικών και
κατακύρωσης της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδού
πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αμυνταίου»,
προϋπολογισμού 227.000,00€.
Β. Κατακυρώνει τη δημοπρασία του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδού
πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αμυνταίου», στον
οικονομικό φορέα ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ με ποσοστό έκπτωσης 53,67%,
σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά του.
Γ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο Αμυνταίου να προβεί στην υπογραφή της
σχετικής Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της Αναλυτικής Διακήρυξης.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 21/2019
Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τα Μέλη
1. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ Ε.
2. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ε.
3. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι.

