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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 323/2017
Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 46/2017 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.
Θέμα: Κατακύρωση δημοπρασίας του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση
και συντήρηση δημαρχιακού καταστήματος».
Στο Αμύνταιο, στις 14 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη
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. 20301/08-12-2017 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.
1.
2.
3.
4.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Θεοδωρίδης Κων/νος, Πρόεδρος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Νάτσης Ιωάννης
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 10ο 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 αριθμ. 271/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, έγινε η
έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή
αναβάθμιση
και
συντήρηση
δημαρχιακού
καταστήματος»,
προϋπολογισμού 49.430,00€.
Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση προσωρινός ανάδοχος ανακηρύχθηκε ο
συμμετέχων Οικονομικός Φορέας Κ/Ξ ΚΑΡΑΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ –
ΕΛΚΑΣ ΗΛΙΑΣ, ο οποίος υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής (ποσοστό
έκπτωσης
42,00%), 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. ΑΛΛΗΛΟΜΗ Αναστασία, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο Δήμου
Αμυνταίου, ως Πρόεδρο,
2. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Αθανάσιο, μηχανολόγο μηχανικό ΤΕ, υπάλληλο Δήμου
Αμυνταίου, ως μέλος και
3. ΤΖΩΡΤΖΗ Χρήστο, πολιτικό μηχανικό ΤΕ, υπάλληλο Δήμου Αμυνταίου,
ως μέλος
και έχοντας υπόψη:
 τις διατάξεις του Ν. 4412/16,
 την διακήρυξη της δημοπρασίας του προαναφερόμενου έργου, η οποία
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 228/2017 απόφαση της Ο.Ε. περί
Καθορισμού όρων δημοπράτησης του προαναφερόμενου έργου και
συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού
 την υπ’ αριθ. 271/2017 απόφαση Ο.Ε. περί Έγκρισης πρακτικών
δημοπρασίας του προαναφερόμενου έργου,
 το υπ’ αριθ. 18063/08-11-2017 έγγραφο του Δήμου Αμυνταίου προς
την Κ/Ξ ΚΑΡΑΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΕΛΚΑΣ ΗΛΙΑΣ με θέμα τη
«Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών»,
 το υπ’ αριθ. 19067/23-11-2017 έγγραφο της Κ/Ξ ΚΑΡΑΚΟΥΚΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΕΛΚΑΣ ΗΛΙΑΣ με θέμα την «Υποβολή
δικαιολογητικών για έλεγχο, για ανάθεση του έργου “Ενεργειακή
αναβάθμιση και συντήρηση δημαρχιακού καταστήματος”», όπως
ορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης του έργου
αναφέρει τα παρακάτω:
 ο έλεγχος των δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης,
συνίσταται στην διαπίστωση ή όχι ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) είναι ψευδή ή
ανακριβή, αν τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον προκαθορισμένο χρόνο
και αν με τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται νομίμως και
εμπροθέσμως, αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής
σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης.
 τα δικαιολογητικά ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν με νόμιμο τρόπο και μέσα
στα οριζόμενα χρονικά όρια των 10 ημερών.
 Κατά τον έλεγχο των προσκομιζομένων δικαιολογητικών διαπιστώθηκαν τα
εξής:
Στα δικαιολογητικά, οι ημερομηνίες έκδοσής τους είναι εντός των έξι (6)
μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας δημοπράτησης, που είναι η
17.10.2017 (τρεις (3) μήνες για ποινικό μητρώο).
Για τα δεδομένα της παραγράφου 23.3 – Δικαιολογητικά μη συνδρομής
λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α, υποβλήθηκαν
α) αντίγραφα ποινικού μητρώου μελών Κ/Ξ.:
- του κ. Καρακούκα Αλέξανδρο του Δημητρίου (αρ. πρωτ. 212389/28-082017)
- του κ. Έλκα Ηλία του Νικολάου (αρ. πρωτ. 6379/13-10-2017).
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Τα παραπάνω πιστοποιητικά επαληθεύτηκαν από την
http://www.ncris.gov.gr/portal/page/portal/epm/validateapm

ιστοσελίδα

β) φορολογικές ενημερότητες
-(αρ. πρωτ. 63925981/16.10.2017), από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ), σύμφωνα με την οποία βεβαιώνεται πως ο Καρακούκας
Αλέξανδρος του Δημητρίου είναι ενήμερος για τα χρέη της στην φορολογική
διοίκηση.
-(αρ. πρωτ. 63925834/16.10.2017), από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ), σύμφωνα με την οποία βεβαιώνεται πως ο Έλκας Ηλίας
του Νικολάου είναι ενήμερος για τα χρέη της στην φορολογική διοίκηση.
Τα παραπάνω πιστοποιητικά επαληθεύτηκαν από την ιστοσελίδα
https://www1.gsis.gr/vpist
γ) ασφαλιστικές ενημερότητες ΕΦΚΑ (τέως ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ), :
- για τον Καρακούκα Αλέξανδρο του Δημητρίου (αρ. πρωτ. 1922/17-102017)
- για τον Έλκα Ηλία του Νικολάου (αρ. πρωτ. 1923/17-10-2017).
δ) ασφαλιστικές ενημερότητες ΙΚΑ
- για τον Καρακούκα Αλέξανδρο του Δημητρίου (αρ. πρωτ. 261574/16-62017)
- για τον Έλκα Ηλία του Νικολάου (αρ. πρωτ. 179/24-03-2017).
Τα παραπάνω πιστοποιητικά επαληθεύτηκαν από την ιστοσελίδα
https://apps.ika.gr/eCheckInsurance/
ε) Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου:
- για τον Καρακούκα Αλέξανδρο του Δημητρίου (αρ. πρωτ. 1100/12-102017 & 1101/12-10-2017) από τα οποία προκύπτουν ότι δεν κατατέθηκε
αίτηση, ούτε εκδόθηκε απόφαση για να κηρυχθεί σε πτώχευση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση ή
άλλη ανάλογη κατάσταση κ.λ.π.
- για τον Έλκα Ηλία του Νικολάου (αρ. πρωτ. 1014/13-10-2017 & 1105/1310-2017) από τα οποία προκύπτουν ότι δεν κατατέθηκε αίτηση, ούτε
εκδόθηκε απόφαση για να κηρυχθεί σε πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό
ή παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη
κατάσταση κ.λ.π.
στ) αντίγραφο Βεβαίωσης ΜΕΕΠ
- για τον Καρακούκα Αλέξανδρο του Δημητρίου με αριθμό ΜΕΕΠ 26096
(ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1Η) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23.4 –
Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 22.Β και
- για τον Έλκα Ηλία του Νικολάου με αριθμό ΜΕΕΠ 29561
(ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΙΓΙΚΑ Α1 & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Α1)
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23.4 – Δικαιολογητικά απόδειξης
καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του
άρθρου 22.Β
Τα παραπάνω πιστοποιητικά επαληθεύτηκαν
http://www.ypexd15.gr/Default.aspx?tabid=130.

από

την

ζ) βεβαιώσεις Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. , ΤΕΕ για επαγγελματικό παράπτωμα :

ιστοσελίδα

ΑΔΑ: 64Ρ5ΩΨΛ-19Ξ

- για τον Καρακούκα Αλέξανδρο του Δημητρίου (αρ. πρωτ. 224/27-122016)
- για τον Έλκα Ηλία του Νικολάου (αρ. πρωτ. 977/121986/17-10-2017).
η) υπεύθυνες δηλώσεις και των δύο μελών της Κ/Ξ πως δεν συντρέχουν οι
σχετικοί λόγοι αποκλεισμού για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου
Α4 του άρθρου 22 και για την περίπτωση της παραγράφου Α9 του άρθρου
22.
θ) υπεύθυνες δηλώσεις και των δύο μελών της Κ/Ξ πως δεν έχουν
ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων.
ι) υπεύθυνες δηλώσεις και των δύο μελών της Κ/Ξ πως δεν στελεχώνουν
το πτυχίο τους και δεν απασχολούν μηχανικούς με σχέση εξαρτημένης
εργασίας.,
ια) σχετικές βεβαιώσεις από το κάθε μέλος της Κ/Ξ περί μη-απασχόλησης
μισθωτών μηχανικών
-για τον Καρακούκα Αλέξανδρο του Δημητρίου η υπ. αρ. 1522/03-08-2017
και
- για τον Έλκα Ηλία του Νικολάου η υπ’ αρ. 1523/03-08-2017.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των κατατεθειμένων
δικαιολογητικών της Κ/Ξ ΚΑΡΑΚΟΥΚΑΣ Α – ΕΛΚΑΣ Η., ολοκληρώνεται το
πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού. Το εν λόγω πρακτικό διαβιβάζεται
στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αμυνταίου με την εισήγησή μας για
κατακύρωση της σύμβασης στην Κ/Ξ ΚΑΡΑΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ –
ΕΛΚΑΣ ΗΛΙΑΣ με ποσοστό έκπτωσης 42,00 %.
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-16, τ. Α΄) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Τις διατάξεις του εδ. ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του
Ν.3852/2010
3. Την διακήρυξη της δημοπρασίας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 228/2017
απόφαση Ο.Ε.,
4. Την υπ’ αριθ. 271/2017 απόφαση Ο.Ε.,
5. το υπ’ αριθ. 18063/08-11-2017 έγγραφο του Δήμου Αμυνταίου προς
την Κ/Ξ ΚΑΡΑΚΟΥΚΑΣ Α. – ΕΛΚΑΣ Η. με θέμα τη «Πρόσκληση
υποβολής δικαιολογητικών»,
6. το υπ’ αριθ. 19067/23-11-2017 έγγραφο της Κ/Ξ ΚΑΡΑΚΟΥΚΑΣ Α. –
ΕΛΚΑΣ Η. με θέμα την «Υποβολή δικαιολογητικών για έλεγχο, για
ανάθεση του έργου “Ενεργειακή αναβάθμιση και συντήρηση
δημαρχιακού καταστήματος”», όπως ορίζονται στο άρθρο 23 της
διακήρυξης του έργου
7. Την εισήγηση του Προέδρου.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει το από 06/12-2017 πρακτικό έγκρισης των δικαιολογητικών και
κατακύρωσης της δημοπρασίας του έργου με τίτλο
«Ενεργειακή
αναβάθμιση
και
συντήρηση
δημαρχιακού
καταστήματος»,
προϋπολογισμού 49.430,00€.
Β. Κατακυρώνει τη δημοπρασία του έργου με τίτλο «Ενεργειακή
αναβάθμιση και συντήρηση δημαρχιακού καταστήματος», στον
οικονομικό φορέα Κ/Ξ ΚΑΡΑΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΕΛΚΑΣ ΗΛΙΑΣ, με
ποσοστό έκπτωσης 42,00%, σύμφωνα με την υποβληθήσα προσφορά του.
Γ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο Αμυνταίου να προβεί στην υπογραφή της
σχετικής Σύμβασης έπειτα από τον έλεγχο νομιμότητας της παρούσας και
σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της Αναλυτικής Διακήρυξης.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 323/2017
Γι αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

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

