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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 263/2018
Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 27/2018 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.
Θέμα: Ακύρωση της αριθ. 256/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
Δ. Αμυνταίου. Επανέγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου με
τίτλο «Παρεμβάσεις ποιοτικής αναβάθμισης σχολικών μονάδων»,
προϋπολογισμού 64.499,12€.
Στο Αμύνταιο, στις 10 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 12:00 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. 12144/05-09-2018 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 πέντε (5) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ρακόπουλος Άγγελος
2. Ταμήλιας Αλέξανδρος
3. Νάτσης Ιωάννης
4. Ιωαννίδου Ελένη
5. Γεώργου Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ
Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
Παπαχρήστου Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική
υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.
Πριν την έναρξη συζήτησης του όγδοου (8ου) θέματος, αποχώρησε από τη
συνεδρίαση ο δημοτικός σύμβουλος κος ΓΕΩΡΓΟΥ Τρύφων.
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου του Ν. 3852/2010, αν απουσιάζει ή
κωλύεται ο πρόεδρος της επιτροπής προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου το μέλος της
πλειοψηφίας που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους. Στη συγκεκριμένη
περίπτωση, προεδρεύει ο κος ΤΑΜΗΛΙΑΣ Αλέξανδρος, το μέλος της
πλειοψηφίας που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους.
Ο εκτελών χρέη Προέδρου εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
είπε ότι:
Σύμφωνα με το εδάφιο ε του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, η Οικονομική
Επιτροπή καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και
κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
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Με την αριθ. 227/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, έγινε ο
καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπράτησης του έργου με τίτλο
«Παρεμβάσεις
ποιοτικής
αναβάθμισης
σχολικών
μονάδων»,
προϋπολογισμού 64.499,12€, και η συγκρότηση της επιτροπής του εν λόγω
διαγωνισμού.
Στις 27 Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή
Δ. Αμυνταίου και, με την αριθ. 256/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Αμυνταίου, έγινε η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας του έργου με
τίτλο «Παρεμβάσεις ποιοτικής αναβάθμισης σχολικών μονάδων»,
προϋπολογισμού 64.499,12€.
Επειδή η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών δεν είχε επιβεβαιωθεί μέχρι
το πέρας της εν λόγω συνεδρίασης,
προτείνεται η ακύρωση της ανωτέρω απόφασης και η επανέγκριση των
πρακτικών της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις ποιοτικής
αναβάθμισης σχολικών μονάδων», προϋπολογισμού 64.499,12€, σύμφωνα
με την αριθ. πρωτ. 11729/29-08-2018 εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού,
η οποία παρατίθεται αυτούσια παρακάτω:
«Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης του
έργου «Παρεμβάσεις ποιοτικής αναβάθμισης σχολικών μονάδων» αποτελούμενη
από τους:
1. Χρήστο Ιωάννου, Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ, πρόεδρο,
2. Χρήστο Τζώρτζη , Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, μέλος και
3. Νικόλαο Κοντίνη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, μέλος
έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/16, και μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας επιβεβαίωσης των κατατεθειμένων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής
στην δημοπρασία, αναφέρει πως ο διαγωνισμός εκτελέστηκε στις 21/08/2018, ημέρα
Τρίτη, κανονικά και δίχως προβλήματα.
Υποβλήθηκαν τέσσερεις (4) προσφορές.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό με σειρά κατάθεσης προσφορών ήταν :
1. Σ.Α.Τ.Ε. Τεχνική Εταιρεία
2. Καρακώστας Εμμανουήλ του Χρήστου
3. ΖΕΥΞΗ Α.Τ.Ε.
4. POLIS Κατασκευαστική Ο.Ε.
Στις 10:00 ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της διαδικασίας υποβολής των προσφορών,
οι συμμετέχοντες κατεγράφησαν στο Πρακτικό 1 – Καταγραφής Διαδικασίας
Υποβολής Φακέλων Προσφορών και Καταγραφής Δικαιολογητικών, όπου και
καταγράφηκαν και τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους. Κατά την διαδικασία
ελέγχθηκαν τα απαιτούμενα σύμφωνα με το άρθρο 3 της διακήρυξης.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όλοι οι συμμετέχοντες έγιναν δεκτοί και η
Επιτροπή προχώρησε στο επόμενο στάδιο ολοκληρώνοντας το Πρακτικό 1.
Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών,
μονογράφησαν από τον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής όλες οι σελίδες και
ακολούθησε η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους τα οποία και
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καταχωρήθηκαν στο Πρακτικό 2 της δημοπρασίας – Καταγραφή διαδικασίας
αποσφράγισης και ελέγχου οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 4.1γ
της διακήρυξης.
Κατόπιν η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής
των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, κατέγραψε τις επί μέρους εκπτώσεις σε φύλλο
υπολογισμού Excel, το οποίο επισυνάπτεται και με το οποίο έγινε ο λογιστικός
έλεγχος του προσφορών με τις αναγκαίες διορθώσεις από την επιτροπή
διαγωνισμού.
Επίσης και πάλι σε φύλλο υπολογισμού Excel, το οποίο επισυνάπτεται στο πρακτικό,
υπολογίστηκε η ομαλή σχέση μεταξύ των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης. Για τον
έλεγχο ομαλότητας χρησιμοποιήθηκε η μέση έκπτωση προσφοράς σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του Ν. 4412/16.
Όλες οι προσφορές έγιναν δεκτές.
Με το πέρας του ελέγχου η Επιτροπή ολοκλήρωσε το Πρακτικό 2, το οποίο
υπογράφηκε από τα μέλη της.
Όλες οι οικονομικές προσφορές που υπεβλήθησαν καταχωρήθηκαν στο Πρακτικό 3 Πίνακας προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από την μικρότερη
προσφορά.
Η σειρά μειοδοσίας ήταν :
1. Καρακώστας Εμμανουήλ του Χρήστου
2. POLIS Κατασκευαστική Ο.Ε.
3. ΖΕΥΞΗ Α.Τ.Ε.
4. Σ.Α.Τ.Ε. Τεχνική Εταιρεία

49,00 %
25,00 %
21,00 %
13,00 %

Κατόπιν η επιτροπή διαγωνισμού, ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας προέβη στον
έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής βάση της Διακήρυξης. Ο έλεγχος αυτός
συνίσταται στην έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής των δικαιολογητικών
συμμετοχής. Επίσης παράλληλα, η Επιτροπή Διαγωνισμού επικοινώνησε με τους
εκδότες των εγγυητικών επιστολών που υποβλήθηκαν, προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους. Ο έλεγχος κατεγράφη στο Πρακτικό 4 - Πίνακας ελέγχου
δικαιολογητικών συμμετοχής, ο οποίος αποτελεί τμήμα του πρακτικού δημοπρασίας.
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, διαπιστώθηκε πως όλοι οι συμμετέχοντες
είχαν πληρότητα στην συμπλήρωση της ΤΕΥΔ καθώς επίσης και στα στοιχεία των
υποβαλλόμενων εγγυητικών.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, η Επιτροπή ολοκλήρωσε και το
Πρακτικό 4, το οποίο και υπεγράφη.
Μετά από τα παραπάνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού, συνέταξε το Πρακτικό 5 Πίνακας Παραδεκτών Προσφορών, με βάση τον οποίο οι συμμετέχοντες που έγιναν
δεκτοί κατά σειρά μειοδοσίας είναι
1.
2.
3.
4.

Καρακώστας Εμμανουήλ του Χρήστου
ΡOLIS Κατασκευαστική Ο.Ε.
ΖΕΥΞΗ Α.Τ.Ε.
Σ.Α.Τ.Ε. Τεχνική Εταιρεία

49,00 %
25,00 %
21,00 %
13,00 %

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε αυθημερόν για το σύνολο των διαγωνιζομένων.
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Επίσης έως και την Τρίτη 28/08/2018 όλοι οι εκδότες των εγγυητικών επιστολών
απάντησαν στα έγγραφα της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εγκυρότητα των
εγγυητικών, θετικά και για την ολοκλήρωση της διαδικασία προσωρινός μειοδότης
αναδείχθηκε ο συμμετέχων :
1. Καρακώστας Εμμανουήλ του Χρήστου

49,00 %

Η Επιτροπή ολοκληρώνει το Πρακτικό της Δημοπρασίας και υποβάλει την παρούσα
έκθεση προς έγκριση στην Προϊσταμένη Αρχή, που είναι η Οικονομική Επιτροπή
Αμυνταίου.»

Η Οικονομική επιτροπή αφού ενέκρινε την εισαγωγή του θέματος στην
ημερήσια διάταξη, άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).»
2. Το εδ. ε του αρθ.72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης.»
3. Την αριθ. 227/2018 απόφαση Ο.Ε.
4. Την αριθ. 256/2018 απόφαση Ο.Ε.
5. Την αριθ. 11729/29-08-2018 εισήγηση επιτροπής διαγωνισμού
6. Την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α. Ακυρώνει την αριθ. 256/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ.
Αμυνταίου για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.
Β. Εγκρίνει το αριθ. πρωτ. 11729/29-08-2018 Πρακτικό του Συνοπτικού
Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου
με τίτλο: «Παρεμβάσεις ποιοτικής αναβάθμισης σχολικών μονάδων»,
προϋπολογισμού 64.499,12€, σύμφωνα με το οποίο προσωρινός μειοδότης
του έργου αναδείχθηκε ο συμμετέχων Οικονομικός Φορέας ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ, που προσέφερε έκπτωση 49,00%.
Γ. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος ΓΕΩΡΓΟΥ Τρύφων δήλωσε παρών.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 263/2018
Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος
α/α

ΤΑΜΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Τα Μέλη
1. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.
2. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
3. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ε.
4. ΓΕΩΡΓΟΥ Τ.

