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Αριθµ. απόφ. 166/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 14ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Εορδαίας
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 18-10-2018 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 21389/10-10-2018
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10 για
να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….........................
Έγκριση ή µη του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας
σύµβασης , για το έργο: «Ανακατασκευή στέγης στο Γυµναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1ο
Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας», προϋπολογισµού 73.000,00 ευρώ ΣΑΕΠ 541, αρ.µελ. 17/2016. Ορισµός αναδόχου.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σοφοκλής Σιδηροπουλος
Σάββας Ζαµανίδης
2. Φώτιος Ιορδανίδης
3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης
5. Ευσταθιος Κατσιδης
6. Καιδης Αποστολος
7. Μπίγγας Στεφανος
8. Γεωργιος Καραϊσκος
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..
Απόντος του Προέδρου κ Σάββα Ζαµανιδη, ο Αντιπρόεδρος Σοφοκλής Σιδηροπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
και έθεσε υπόψη των µελών ότι µε την υπ’αριθµ 266/2016 Α∆Σ αποφασίσθηκε η αποδοχή ποσού 73.000,00 ευρώ από
πιστώσεις ΣΑΕΠ 541 , η τροποποίηση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 και του τεχνικού προγράµµατος
αντίστοιχα ενώ ψηφίστηκε η πίστωση 73.000,00 ευρώ από τον ΚΑ 69.7331.0124 και καθορίσθηκε ο τρόπος εκτέλεσης
του έργου µε τίτλο: «Ανακατασκευή στέγης στο Γυµναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1ο Γυµνάσιο
Πτολεµαΐδας», προϋπολογισµού 73.000,00 ευρώ ΣΑΕΠ 541 , µε ανοικτή συνοπτική διαδικασία σύναψης δηµόσιας
σύµβασης.
Με την 222/2017 ΑΟΕ αποφασίσθηκε η επικ/ση των τευχών δηµοπράτησης και των όρων διακήρυξης του εν λόγω έργου
ενώ συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού.
Με την 27/2018 ΑΟΕ καταρτίστηκαν εκ νέου οι όροι διακήρυξης δεδοµένου δηµοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β’ 4534/21-12-2017
τα νέα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων , τα οποία είναι εναρµονισµένα µε το νέο νοµικό πλαίσιο, ήτοι την υπ’αριθµ
117384/26-10-2017 ΚΥΑ (Β’3821) το αρ 39 του Ν4488/2017 & το αρ 107 του Ν4497/2017. Επίσης µε την 96/2018 ΑΟΕ
συγκροτήθηκε εκ νέου η Επιτροπή διενέργειας του εν λόγο διαγωνισµού.
Με την 6/2018 ΑΟΕ αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης 73.000,00 ευρώ από τον ΚΑ 69.7331.0124 από πιστώσεις
ΣΑΕΠ 041 του προϋπολογισµού οικ έτους 2018 και εκδόθηκε η υπ’αριθµ 210/2018 ΑΑΥ.
Σε συνέχεια των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ’αριθµ. 14810/9-7-2018 αναλυτική διακήρυξη µε Α∆ΑΜ 18PROC003388467 &
περίληψη της οποίας αναρτήθηκε στην ∆ΙΑΥΓΕΙΑ µε Α∆Α 6ΣΙ7ΩΡ6-0Υ5.
Την Τρίτη 24-7-2018 διενεργήθηκε ο συνοπτικός διαγωνισµός και η επιτροπή µε το υπ’αριθµ 15847/24-7-2018 έγγραφο
της µας διαβίβασε το σχετικό 1ο πρακτικό. Με την υπ΄αρίθµ 127/2018 Α.Ο.Ε εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό (στάδιο
προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας για την σύναψη δηµόσιας
σύµβασης για το εν λόγο έργο.
∆εδοµένου ότι δεν κατατέθηκε καµία ένσταση κατά της ανωτέρω σχετικής απόφασης κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος µε
το υπ΄αρίθµ 19021/11-9-2018 έγγραφο να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά συµµετοχής.
Η επιτροπή µε το υπ’αριθµ 20379/28-9-2018 έγγραφο της µας διαβίβασε το από 28-9-2018 πρακτικό ελέγχου των
δικαιολογητικών συµµετοχής του προσωρινού αναδόχου (2ο πρακτικό), το οποίο έχει ως εξής:
«…Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν ο 2 - Γ Ν Ω Μ Ο ∆ Ο Τ Η Σ Η
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής
του προσωρινού αναδόχου και την κατακύρωση του αποτελέσµατος για την
κατασκευή
του
έργου:
«Ανακατασκευή
στέγης
στο
Γυµναστήριο
και
τοποθέτηση τεντών στο 1ο Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας»
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προϋπολογισµού : 73.000,00 € (µε Φ.Π.Α.)»
σύµφωνα µε το άρθρο 4.2 α της ∆ιακήρυξης και σε συνέχεια της µε αριθµ.127/1-82018(Α∆Α:ΩΠΡΒΩΡ6-ΛΥΙ)
Απόφαση
της
Οικονοµικής
Επιτροπής
∆ήµου
Εορδαίας,
µε
την
οποία
αναδείχθηκε
προσωρινός
ανάδοχος
η
εταιρεία
«ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ ∆ΙΑΝΕΛΗΣ».
Στην Πτολεµαϊδα σήµερα την 28η Σεπτεµβρίου 2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση
στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Εορδαίας, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που ορίστηκε µε την υπ΄αριθµ. 96/15-62018(Α∆Α: 7ΝΤΠΩΡ6-ΨΤΣ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Εορδαίας, αποτελούµενη από τους ακόλουθους:
1. Απόστολος Στάµος, Πολιτικός Μηχανικός µε Α’ β ως πρόεδρος.
2. Αθανάσιος Βούρας, Αγρ.Τοπ.Μηχανικός µε Α’ β ως µέλος.
3. Νικόλαος Κατσάλης, ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός µε Α’ β ως µέλος.
και σε συνέχεια του από 24-07-2018 Πρακτικό του διαγωνισµού, το οποίο διαβιβάστηκε µε το
αριθµ.πρωτ.οικ.15847/24-7-2018 διαβιβαστικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού στην Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου
Εορδαίας και κατόπιν της
αριθµ.127/1-8-2018(Α∆Α:ΩΠΡΒΩΡ6-ΛΥΙ)
Απόφασης
της
Οικονοµικής Επιτροπής
∆ ή µ ο υ Ε ο ρ δ α ί α ς , προσωρινός µειοδότης αναδείχθηκε η «∆ΙΑΝΕΛΗΣ
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ» µε ποσοστό έκπτωσης εξήντα τοις εκατό (60,00 %).
Η σχετική απόφαση κοινοποιήθηκε σε όλους τους προσφέροντες µε µέριµνα της αναθέτουσας αρχής µε το
αριθµ.πρωτ.16676/7-08-2018 έγγραφο ∆ήµου Εορδαίας και τα αποδεικτικά παραλαβής τηρούνται στο φάκελο του
διαγωνισµού.
∆εν κοινοποιήθηκαν ενστάσεις κατά το παρόν στάδιο του διαγωνισµού, στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
Μετά την πάροδο της προθεσµίας υποβολής ένστασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4.2 α, µε το
υπ΄αριθµ.πρωτ.19021/11-09-2018 έγγραφο ∆ήµου Εορδαίας κλήθηκε ο ανάδοχος του έργου «ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ
∆ΙΑΝΕΛΗΣ» για την προσκόµιση των δικαιολογητικών συµµετοχής.
Με την µε αριθµ.πρωτ.εισερχοµένων 20122/26-9-2018 αίτησή του η προσωρινός ανάδοχος του έργου απέστειλε τα
ζητούµενα δικαιολογητικά εµπρόθεσµα, και είναι τα κάτωθι:
1. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κοζάνης µε αριθµ.πρωτ.:18839/14-09-2018.
2. Ένορκη βεβαίωση µε αριθµ.146/4-06-2018.
3. Οι από 14-09-2018 Υπεύθυνες δηλώσεις του Αλκιβιάδη ∆ιανέλη (τρεις).
4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κοζάνης µε αριθµ.πρωτ.:13654/4-07-2018.
5. Βεβαίωση ΤΕΕ µε αριθµ.πρωτ.:584/103189/11-07-2018 µε ισχύ 6 µήνες.
6. Φορολογική Ενηµερότητα µε αριθµ.πρωτ.:65301872/13-07-2018 µε ισχύ 13-09-2018.
7. Φορολογική Ενηµερότητα µε αριθµ.πρωτ.:65513036/4-09-2018 µε ισχύ 4-10-2018.
8. Φορολογική Ενηµερότητα µε αριθµ.πρωτ.:64954081/2-06-2018 µε ισχύ 2-8-2018.
9. Φορολογική Ενηµερότητα µε αριθµ.πρωτ.:65410780/3-08-2018 µε ισχύ 3-8-2018.
10. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Κοζάνης µε αριθµ.πιστ.2958/2017 και θεώρηση για το αµετάβλητο του περιεχοµένου 5-92018.
11. Βεβαίωση ΣΠΕ∆Ε ∆υτικής Μακεδονίας αρ.πρωτ.100/22-12-2017 µε ισχύ έως 31-1-2019.
12. Την µε αριθµ.πρωτ.5044/23-2-2018 Βεβαίωση ανεκτέλεστου ∆ήµου Εορδαίας
13. Την µε αριθµ.πρωτ.12152/1-6-2018 Βεβαίωση ανεκτέλεστου ∆ήµου Εορδαίας
14. Την µε αριθµ.πρωτ.154729/5788/27-8-2018 Βεβαίωση ανεκτέλεστου Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας
15. Ασφαλιστική ενηµερότητα µε αριθµ.πρωτ.:1433/16-6-2018 µε ισχύ 25-12-2018.
16. Ασφαλιστική ενηµερότητα µε αριθµ.πρωτ.:432111/13-9-2018 µε ισχύ 12-3-2019.
17. Ασφαλιστική ενηµερότητα µε αριθµ.πρωτ.:258406/4-6-2018 µε ισχύ 3-12-2018.
18. Ασφαλιστική ενηµερότητα µε αριθµ.πρωτ.:154418/3-4-2018 µε ισχύ 2-10-2018.
19. Ασφαλιστική ενηµερότητα ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε µε αριθµ.πρωτ.:637/4-6-2018 µε ισχύ 4-12-2018.
20. Βεβαίωση ΤΕΕ µε αριθµ.πρωτ.:128585/103189/25-06-2018.
21. Βεβαίωση ΜΕΕΠ (23336) µε αριθµ.πρωτ.∆15/11423/4-7-2017 µε ισχύ έως 26-06-2020, µε τάξη πτυχίου Α2 τάξης
Οικοδοµικά.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έλεγξε το σύνολο των ανωτέρω δικαιολογητικών και διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά που
υπεβλήθηκαν είναι ορθά και σε ισχύ κατά τις ζητούµενες ηµεροµηνίες, ήτοι κατά την υποβολή της προσφοράς και κατά το
τρέχον στάδιο και καλύπτουν αυτά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της ∆ιακήρυξης, συνεπώς ο ∆ΙΑΝΕΛΗΣ
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ, προσωρινός ανάδοχος, µε έκπτωση εξήντα τοις εκατό (60,00 %), πληροί τις προϋποθέσεις συµµετοχής
στον διαγωνισµό οι οποίες είχαν δηλωθεί στο Τ.Ε.Υ.∆. και δύναται να κατακυρωθεί η σύµβαση του έργου.
Τα παρόν θα αποσταλεί µε µέριµνα της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Εορδαίας µαζί µε τον συνολικό φάκελο
του διαγωνισµού, στην Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου Εορδαίας, για την έγκριση του. …».
Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή για την λήψη σχετικής απόφασης.
Αριθµ.απόφ. 166/2018
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1. όπως διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
2. άρθρου 26 του Ν.4024/2011, όπως υπ’ αριθ ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’, Όπως υπ’ αριθ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011
Εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
3. όπως διατάξεις του Ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν
4. την 266/2016 Α∆Σ
5.την υπ’αριθµ 17/2016 µελέτη καθώς και τα σχετικά τεύχη δηµοπράτησης
6. την υπ’αριθµ 210/2018 ΑΑΥ
7. τις 6/2018 ,27/2018 & 96/2018 ΑΟΕ
8. την υπ’αριθµ 14810/9-7-2018 αναλυτική διακήρυξη µε Α∆ΑΜ 18PROC003388467
9. το από 24-7-2018 πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισµού
10. την υπ΄αρίθµ 127/2018 Α.Ο.Ε
11. το υπ΄αρίθµ 19021/11-9-2018 έγγραφο πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών
12. το από 28-9-2018 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα
1. Εγκρίνει το 2ο πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας και αξιολόγησης ( έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου ,
σύµφωνα µε το αρ 4.2 της διακήρυξης) της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης σύµβασης , για το έργο :
«Ανακατασκευή στέγης στο Γυµναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1ο Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας»,
προϋπολογισµού 73.000,00 ευρώ ΣΑΕΠ 541, αρ.µελ. 17/2016, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης.
2. Εγκρίνει το αποτέλεσµα της διαδικασίας όπως αυτό εµφαίνεται στο ως άνω πρακτικό και κατακυρώνει το αποτέλεσµα
της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, για το έργο: «Ανακατασκευή στέγης στο Γυµναστήριο και
τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1ο Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας», προϋπολογισµού 73.000,00 ευρώ ΣΑΕΠ 541, αρ.µελ.
17/2016, στον οριστικό ανάδοχο, οικονοµικό φορέα «∆ΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ» (ΑΦΜ:100563358) που εδρεύει
στην Παρακειµενου4 , Κοζάνη µε ποσοστό έκπτωσης εξήντα τοις εκατό (60,00 % ).
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση , κατ’ εφαρµογή του σχετικού άρθρου της υπ’αρθµ 14810/9-7-2018
διακήρυξης ∆ηµάρχου µε Α∆ΑΜ 18PROC003388467.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 166/2018.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Φώτιος Ιορδανίδης
Ιωαννης Τσοκτουρίδης
Γεώργιος Θεοδοσιάδης
Ευσταθιος Κατσιδης
Καιδης Αποστολος
Στέφανος Μπίγγας
Γεωργιος Καραϊσκος
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

