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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2019
Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2019 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.
Θέμα: Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου με
τίτλο «Βελτίωση αποκατάσταση δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου»,
προϋπολογισμού 645.500,00€.
Στο Αμύνταιο, στις 16 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 14:00 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. 485/10-01-2018 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 τέσσερα (4) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.

Θεοδωρίδης Κων/νος,
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Νάτσης Ιωάννης
Παπαχρήστου Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ρακόπουλος Άγγελος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Γεώργου Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική
υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο 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. 345/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, έγινε η
έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Βελτίωση
αποκατάσταση δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού
645.500,00€.
Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση προσωρινός ανάδοχος ανακηρύχθηκε ο
συμμετέχων Οικονομικός ΚΙΜΟΥΝΔΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, ο οποίος
υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής (ποσοστό έκπτωσης 53,00%), 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. ΣΟΛΑΚΗ Παντελή, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ, πρόεδρος
2. ΝΙΚΟΥ Ιωάννη, Γεωπόνο ΠΕ, μέλος
3. ΠΑΝΤΟΠΙΚΟ Δημήτριο, Χημικό Μηχανικό ΠΕ, μέλος
και έχοντας υπόψη:
 τις διατάξεις του Ν. 4412/16,
 την υπ’ αριθ. 273/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου
περί Καθορισμού όρων της δημοπρασίας του έργου με τίτλο
«Βελτίωση αποκατάσταση δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου»,
προϋπολογισμού
645.500,00€
και
συγκρότηση
επιτροπής
διαγωνισμού (ΑΔΑ: 7Τ10ΩΨΛ-ΗΛ1),
 την υπ’ αριθ. 345/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου
περί Έγκρισης Πρακτικών Δημοπρασίας του παραπάνω έργου (ΑΔΑ:
6ΚΑΓΩΨΛ-4ΔΧ),
 το από 11/12/2018 ηλεκτρονικό μήνυμα του Δήμου Αμυνταίου προς
τον Προσωρινό Μειοδότη του διαγωνισμού, ΚΙΜΟΥΝΔΡΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., για την Προσκόμιση Επικαιροποιημένων
Δικαιολογητικών, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών,
 το έγγραφο με αριθ. πρωτ. 18018/19-12-2018 του προσωρινού
μειοδότη του διαγωνισμού, ΚΙΜΟΥΝΔΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., για
την υποβολή συνημμένα των δικαιολογητικών για την κατακύρωση του
διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με την διακήρυξη της
δημοπρασίας,
προέβει στον έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών του προσωρινού
μειοδότη του διαγωνισμού, ΚΙΜΟΥΝΔΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε..
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
1. Βεβαίωση με αρ. πρ. Δ15/22-11-2016 της Γενικής Δ/σης Τεχνικής
Υποστήριξης – Διεύθυνση Μητρώων- Τμήμα Μ.Ε.Ε.Π η ΚΙΜΟΥΝΔΡΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ δ.τ. ΜΑΚΕΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ είναι γραμμένη
στο ανωτέρω μητρώο 1748-21/11/2016 και ισχύ έως 21/11/2019
2. Αποδεικτικό ενημερότητας της ΑΑΔΕ, για χρέη στο Δημόσιο με αρ. πρ.
65806102/7-11-2018 με το οποίο βεβαιώνεται ότι η ΚΙΜΟΥΝΔΡΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ είναι ενήμερη για τα χρέη της στη φορολογική
διοίκηση, και ισχύει για 2 μήνες ως 7-1-2019
3. Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ, αρ. πρ. 1163/06-11-2018, από το
οποίο προκύπτει ότι οι: Φραγκίσκος Εμμανουήλ του Δημητρίου και
Χατζηστεφάνου Μιχαήλ του Γεωργίου, βασική στελέχωση της
ΚΙΜΟΥΝΔΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ έχουν καταβάλει τις μηνιαίες
εισφορές του στον ΕΦΚΑ, και ισχύ εώς 06-12-2018
4. Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ, αρ. πρ. 1161/06-11-2018
του
Χατζηστεφάνου Μιχαήλ του Γεωργίου, από την οποία προκύπτει ότι
έχει πληρώσει τις εισφορές του και δεν έχει οφειλές, και ισχύ έως 0612-2018
5. Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ, αρ. πρ. 1162/06-11-2018
του
Φραγκίσκου Εμμανουήλ του Δημητρίου, από την οποία προκύπτει ότι
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έχει πληρώσει τις εισφορές του και δεν έχει οφειλές, και ισχύ έως 0612-2018
6. Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ, αρ. πρ. 1160/06-11-2018
του
Κιμουνδρή Θεόδωρου του Σταύρου, από την οποία προκύπτει ότι έχει
πληρώσει τις εισφορές του και δεν έχει οφειλές, και ισχύ έως 06-052019
7. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας με αρ. πρ. 282893/18-062018(περί ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών και συμμετοχής σε
δημοπρασίες), της ΚΙΜΟΥΝΔΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, και ισχύ για
έξι μήνες έως 17-12-2018
8. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για συμμετοχή σε δημοπρασίες
με αρ. πρ. 212/10-08-2018 έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΝΕΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΟΜΙΚΩΝ-ΙΜΑΝΤΩΝ, ΣΥΜΒΑΣΗ 2017,207/ΛΚΔΜ»
και ισχύ για έξι (6) μήνες έως 08-02-2019
9. Βεβαίωση ανεκτέλεστου έργου της Δνσης Λειτουργικής Υποστήριξης
ΛΚΔΜ ΚΗ-ΜΜΕ/ Τομέας Έργων Π-Μ με ΑΡ./ΗΜ. ΤΕΠΜ/04-10-18 του
έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΟΜΙΚΩΝΙΜΑΝΤΩΝ»
10. Βεβαίωση ΤΕΕ με αρ. πρ. 656/14369/07-08-2018 της ΚΙΜΟΥΝΔΡΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ από την οποία προκύπτει πως τα μέλη της,
Φραγκίσκος Εμμανουήλ του Δημητρίου και Χατζηστεφάνου Μιχαήλ του
Γεώργιος έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές τους έως 31/12/2018
11. Βεβαίωση ΤΕΕ με αρ. πρ. 656/14369/07-08-2018 από την οποία
προκύπτει ότι η ΚΙΜΟΥΝΔΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ είναι
εγγεγραμμένη στο Βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ και έχει
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έως 31-12-2018
12. Βεβαίωση ΤΕΕ με αρ. πρ. 656/96063/07-08-2018 από την οποία
προκύπτει πως το μέλος της, Χατζηστεφάνου Μιχαήλ του Γεώργιου
είναι μέλος του, είναι ΕΔΕ και έχει εξοφλήσει τις συνδρομές του έως
31/12/2018
13. Βεβαίωση ΤΕΕ με αρ. πρ. 656/64123/07-08-2018 από την οποία
προκύπτει πως το μέλος της, Φραγκίσκος Εμμανουήλ του Δημητρίου
είναι μέλος του, είναι ΕΔΕ και έχει εξοφλήσει τις συνδρομές του έως
31/12/2018
14. Βεβαίωση ΤΕΕ με αρ. πρ. 656/96063/07-08-2018 περί πειθαρχικού
ελέγχου, καταδίκης σε αδίκημα και επαγγελματικού παραπτώματος του
Χατζηστεφάνου Μιχαήλ, και ισχύ για έξι(6) μήνες
15. Βεβαίωση ΤΕΕ με αρ. πρ. 656/64123/07-08-2018 περί πειθαρχικού
ελέγχου, καταδίκης σε αδίκημα και επαγγελματικού παραπτώματος του
Φραγκίσκου Εμμανουήλ, και ισχύ για έξι(6) μήνες
16. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Κοζάνης με αρ. πρ.4483/06-11-2018 περί
κατάστασης πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης κτλ.
της «ΚΙΜΟΥΝΔΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ δ.τ. ΜΑΚΕΔΟΜΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ»
17. Ένορκη βεβαίωση με αρ. πρ. 51/08-11-2018 του Ειρηνοδικείου
Βασιλικών της ΚΙΜΟΥΝΔΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ περί επιβολής
προστίμου
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18. Έγγραφο με αρ. πρ. ΕΞ-403328/08-11-2018 του Υπουργείου
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για χορήγηση
Πιστοποιητικού της παρ. 2Γ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 προς την
«ΚΙΜΟΥΝΔΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ δ.τ. ΜΑΚΕΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ»
19. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για Γενική Χρήση με αρ. πρ. 24529/0611-2018 του Θεόδωρου Κιμουνδρή του Σταύρου
20. Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ετερόρρυθμης εταιρείας με αρ. πρ.
531/09-12-2008 της ΚΙΜΟΥΝΔΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
21. Τροποποίηση
ιδιωτικού
συμφωνητικού
(καταστατικού)
της
ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΙΜΟΥΝΔΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
& ΣΙΑ ΕΕ»
22. Γενικό Πιστοποιητικό με αρ. πρ.694772.995542/08-11-2018 του
επιμελητηρίου Κοζάνης / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
23. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Κοζάνης με αρ. πρ. 6190/08-10-2015 της
ΚΙΜΟΥΝΔΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ περί τροποποιήσεων
καταστατικού
24. Πιστοποιητικό
ισχύουσας
εκπροσώπησης,
με
αρ.
πρ.
693744.994039/07-11-2018, σύμφωνα με το οποίο η ΚΙΜΟΥΝΔΡΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ είναι καταχωρισμένη με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. και
εκπροσωπείται από τον Κιμουνδρή Θεόδωρο του Σταύρου
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 ΚΙΜΟΥΝΔΡΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., με ποσοστό έκπτωσης 53,00 %.
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. 273/2018 απόφαση Ο.Ε.,
Την αριθ. 345/2018 απόφαση Ο.Ε.,
Την από 11/12/2018 (Διαγωνισμός 77177) ηλεκτρονική αλληλογραφία
Το αριθ. πρωτ. 18018/19-12-2018 έγγραφο του Ο.Φ. ΚΙΜΟΥΝΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
7. Την εισήγηση του Προέδρου.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει το από 10/01/2019 πρακτικό έγκρισης των δικαιολογητικών και
κατακύρωσης της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Βελτίωση
αποκατάσταση δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού
645.500,00€.
Β. Κατακυρώνει τη δημοπρασία του έργου με τίτλο «Βελτίωση
αποκατάσταση δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου», στον οικονομικό
φορέα ΚΙΜΟΥΝΔΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., με ποσοστό έκπτωσης
53,00%, 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 6/2019
Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τα Μέλη
1. ΤΑΜΗΛΙΑΣ Α.
2. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
3. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Ν.

