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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2019
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 «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων, διαμορφώσεις οδών και
πλατειών Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 261.442,57€.
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 8ο 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. 348/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, έγινε η
έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση
φθορών οδοστρωμάτων, διαμορφώσεις οδών και πλατειών Δήμου
Αμυνταίου», προϋπολογισμού 261.442,57€.
Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση προσωρινός ανάδοχος ανακηρύχθηκε ο
συμμετέχων Οικονομικός ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ο οποίος υπέβαλε την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας τιμής (ποσοστό έκπτωσης 45,00%), 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. ΤΖΕΤΖΗ Σπυρίδων, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, πρόεδρο
2. ΚΟΡΔΑ Κωνσταντίνο, Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ, μέλος και
3. ΒΑΡΣΑΜΗ Βιολέτα, Γεωπόνο ΤΕ, μέλος
και έχοντας υπόψη:
 τις διατάξεις του Ν. 4412/16,
 την υπ’ αριθ.319/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου
περί Καθορισμού όρων της δημοπρασίας του έργου με τίτλο
«Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων, διαμορφώσεις οδών και
πλατειών Δήμου Αμυνταίου », προϋπολογισμού 261.442,57 € και
συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού (ΑΔΑ: 6ΚΥΣΩΨΛ-ΚΙ0)
 την από 05/12/2018 εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή του
Πρακτικού Δημοπρασίας του παραπάνω έργου,
 την υπ’ αριθ. 348/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου
περί Έγκρισης Πρακτικών Δημοπρασίας του παραπάνω έργου (ΑΔΑ:
7ΖΜΛΩΨΛ-ΧΛΥ),
 την από 27/12/2018 ηλεκτρονική αλληλογραφία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με
αριθ. (Διαγωνισμού 78117) του Δήμου Αμυνταίου προς τον Προσωρινό
Μειοδότη του διαγωνισμού, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ για την
Προσκόμιση Επικαιροποιημένων Δικαιολογητικών, εντός δεκαπέντε
(15) ημερολογιακών ημερών,
 το έγγραφο με αριθ. πρωτ. 239/04-01-2019 του προσωρινού μειοδότη
του διαγωνισμού, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ για την υποβολή
συνημμένα των δικαιολογητικών για την κατακύρωση του διαγωνισμού,
σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με την διακήρυξη της δημοπρασίας,
προέβει την 14/01/2019, ημέρα Παρασκευή, στον έλεγχο των υποβαλλόμενων
δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
1. Βεβαίωση ΜΕΕΠ υπ’αριθμ. Δ15/838/03-04-2018,
2. Αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας της ατομικής επιχείρησης (έτος
2018 υπ’αριθμ 65855015/19-11-2018 και έτος 2019 υπ’άριθμ
66074121/01-11-2019)
3. Χρονικής ισχύος 2 μηνών
4. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ της ατομικής
επιχείρησης υπ’αριθμ 2354/29-10-2018
5. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας ΤΣΜΕΔΕ υπ’αριθμ 890/02-082018
6. Ένορκη Βεβαίωση ( αριθμ.πρωτ. 688/2018) σύμφωνα με το άρθρο
23.3(ββ) της παρούσας διακήρυξης
7. Βεβαιώσεις ΤΕΕ (έτους 2018 υπ’αριθμ.25/103779/12-01-2018 και
έτους 2019 υπ’αριθμ 1058/10377/28-12-2018)
8. Βεβαίωση ΤΕΕ του Νικολαΐδη Στυλιανού περί μη επιβολής ποινής
επαγγελματικού παραπτώματος αρ.πρωτ. 933/103779/19-11-2018
9. Αντίγραφο
ποινικού
μητρώου
της
ατομικής
επιχείρησης
υπ’αριθμ.24847/09-11-2018
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10. Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση ,εκκαθάριση και
αναγκαστική διαχείριση του Νικολαΐδη Στυλιανού αρ.πρωτ.4148/15-102018
11. Υπεύθυνη δήλωση των υπό εκτέλεση έργων και το ανεκτέλεστο τους
ημ.01-01-2019
12. Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ της ατομικής
επιχείρησης για το έργο ‘’ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ’’
13. υπ’ αριθμ. 652382/28-12-2018 και 300313/27-06-2018
14. Βεβαίωση Ανεκτέλεστου για το έργο‘’ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ’’ υπ’αριθμ.20394/28-09-2018
15. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ της ατομικής επιχείρησης
για το έργο ‘’ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ
ΠΡΟΣΑΤΕΙΟ ΠΡΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ’’ υπ’αριθμ. 322/12-11-2018
16. Βεβαίωση Ανεκτέλεστου για το έργο‘’ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΥ
ΑΠΌ
ΠΡΟΣΑΤΕΙΟ
ΠΡΟΣ
ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ’’
υπ’αριθμ.203400/7487/09-11-2018
17. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ της ατομικής επιχείρησης
για το έργο ‘’ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ’’ υπ
‘αριθμ. 507/08-11-2018
18. Βεβαίωση Ανεκτέλεστου για το έργο ‘’ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ’’ υπ ‘αριθμ. 36774/05-11-2018
19. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 επικαιροποιημένη από το ΚΕΠ ημ.2812-2018.
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 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, με ποσοστό έκπτωσης 45,00%.
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. 319/2018 απόφαση Ο.Ε.,
Την αριθ. 348/2018 απόφαση Ο.Ε.,
Την από 27/12/2018 (Διαγωνισμός 78117) ηλεκτρονική αλληλογραφία
Το αριθ. πρωτ. 239/04-01-2019 έγγραφο του Ο.Φ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
7. Την εισήγηση του Προέδρου.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει το από 14/01/2019 πρακτικό έγκρισης των δικαιολογητικών και
κατακύρωσης της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση φθορών
οδοστρωμάτων, διαμορφώσεις οδών και πλατειών Δήμου Αμυνταίου»,
προϋπολογισμού 261.442,57€.
Β. Κατακυρώνει τη δημοπρασία του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση
φθορών οδοστρωμάτων, διαμορφώσεις οδών και πλατειών Δήμου
Αμυνταίου», στον οικονομικό φορέα ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ με
ποσοστό έκπτωσης 45,00%, 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 22/2019
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.

