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Αριθµ. απόφ. 53/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Εορδαίας
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 4-3-2020 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ.
5117/28-2-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε
το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει , για να συζητήσει και
να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
…………………………………………………………………………..……………………………………………………
Έγκριση ή µη του 2ου πρακτικού ( έλεγχου δικαιολογητικών ) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής
συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης του έργου: «Συντήρηση στέγης 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου
Πτολεµαϊδας», προϋπολογισµού 42.000,00 ευρώ (µε Φ.Π.Α.), χρηµατοδότηση ΣΑΕΠ 541, µελέτης 5/2019.
Ορισµός αναδόχου.
.………………………………………….……………………………………………………………………………………
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης
1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
Πρόεδρος
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου
2.Αθηνα Τερζοπουλου
3. Κυριάκος Αντωνιαδης
4. ∆ηµήτριος Τσεχελιδης
5. ∆ηµήτριος Σπόντης
6. Στέφανος Μπιγγας
7. Κοκκινιδης Ευσταθιος
……………………………………………………………………………………….………………………………………
Το µέλος ∆ηµ. Καρακασιδης δήλωσε κώλυµα και στην θέση του κλήθηκε ο ∆ηµ Τσεχελιδης.
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών ότι µε την
109/2019 ΑΟΕ εγκρίθηκε η διενέργεια της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, για
την ανάθεση κατασκευής του έργου: «Συντήρηση στέγης 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου Πτολεµαϊδας»,
προϋπολογισµού 42.000,00 ευρώ (µε Φ.Π.Α.), χρηµατοδότηση ΣΑΕΠ 541, µελέτης 5/2019, για το οποίο έχει
εγγραφεί πίστωση στον ΚΑ 60.7331.0156 ύψους 42.000,00 ευρώ του προϋπολογισµού οικ. έτους 2019 του
∆ήµου Εορδαίας, επίσης εγκρίθηκε η µελέτη , τα τεύχη δηµοπράτησης και καταρτίσθηκαν οι όροι της
διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης ,για την ανάθεση κατασκευής
του ανωτέρω έργου, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση
την τιµή και κατά το σύστηµα του αρ 125 του ν 4412/2016.
Κατ’εφαρµογή των ανωτέρω εκδόθηκε η 24440/26-11-2019 διακήρυξη µε Α∆ΑΜ 19PROC005918773 και την
ταυτάριθµη περίληψη µε Α∆Α ΩΧ3ΠΩΡ6-ΤΦ1.
Στις 12-12-2019 διενεργήθηκε ο διαγωνισµός και η Επιτροπή συνέταξε το υπ’αριθµ 26414/13-12-2019
πρακτικό το οποίο εγκρίθηκε µε την 140/2019 ΑΟΕ , κατά της οποίας δεν ασκήθηκε ένσταση.
Στην συνέχεια των ανωτέρω µε την υπ’ αριθ. 876/16-01-2020 Πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον
προσωρινό µειοδότη «∆ΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ» κλήθηκε να υποβάλλει , εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών
σύµφωνα µε την παρ. 4.2 της ∆ιακήρυξης, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και τα αποδεικτικά έγγραφα
νοµιµοποίησης, σε σφραγισµένο φάκελο. Ο προσωρινός ανάδοχος εµπρόθεσµα τα κατέθεσε σε σφραγισµένο
φάκελο, µε την Αρ.Πρωτ.(του ∆ήµου) 1589/22-01-2020 αίτησή του.
Στις 18-2-2020 συνεδρίασε η Επιτροπή και συνέταξε το 2ο πρακτικό ελεγχου δικαιολογητικών, το οποίο έχει
ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ
Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού
(Έλεγχος δικαιολογητικών «προσωρινού αναδόχου),
σύµφωνα µε το άρθρο 4.2 της ∆ιακήρυξης και την παράγραφο 6 του άρθρου 103 του
Ν.4412/2016,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.)
Το παρόν Πρακτικό αφορά στον έλεγχο δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ 5ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 42.000,00 Ευρώ (µε ΦΠΑ 24%)
Στην Πτολεµαΐδα, σήµερα Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 09:30 π.µ. συνήλθαν σε συνεδρίαση σε
αίθουσα της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Εορδαίας (1ο χλµ Πτολεµαΐδας- Ασβεστόπετρας), οι:
1. Φιλιππόπουλος Κων/νος, ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ως Πρόεδρος
2. Ζαµπέτας Κων/νος, ΠΕ Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός, ως µέλος
3. Παπαδοπούλου Ηλιάνα, ΠΕ Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός, ως µέλος
που αποτελούν την Επιτροπή του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού του ανωτέρου έργου, σύµφωνα µε την Αρ.
109/2019 (Α∆Α:6Η74ΩΡ6-5ΣΗ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, προκειµένου να
διενεργήσουν τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου της ανοικτής
συνοπτικής διαδικασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ 5ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ».
∆ιαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου:
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τη µε Αριθ. Πρωτ. 24440/26-11-2019 - Α∆ΑΜ: 19PROC005918773 2019-11-27 ∆ιακήρυξη ανοικτής
συνοπτικής διαδικασίας.
2. Το Πρακτικό Ι της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µε αριθµ. πρωτ. οικ. 26414/13-12-2019.
3. Τη µε Αριθ. 140/2019 (Α∆Α: ΨΚ07ΩΡ6-2Ι1) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας µε
την οποία εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό και κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος της ανοικτής συνοπτικής
διαδικασίας ο οικονοµικός φορέας «∆ΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ» (ΑΦΜ: 100563358) που εδρεύει στην Γ.
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ 4, ΚΟΖΑΝΗ, µε ποσοστό ενιαίας έκπτωσης πενήντα ένα τοις εκατό (51,00%), για το
έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ 5ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ».
4. Το µε αριθµ. 27069/20-12-2019 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας προς τους
προσφέροντες οικονοµικούς φορείς, σχετικά µε τη γνωστοποίηση της Αριθ. 140/2019 (Α∆Α: ΨΚ07ΩΡ62Ι1) απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας και του Πρακτικού Ι της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού.
5. Τη µε Αριθ. Πρωτ. οικ. 876/16-01-2020 Πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον προσωρινό
µειοδότη «∆ΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ» για την υποβολή των ∆ικαιολογητικών, προς έλεγχο και µε την οποία
καλείται εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών σύµφωνα µε την παρ. 4.2 της ∆ιακήρυξης, να υποβάλλει τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά και τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης, σε σφραγισµένο φάκελο.
6. Την εµπρόθεσµη υποβολή των δικαιολογητικών για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ 5ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ» από «∆ΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ», σε σφραγισµένο φάκελο, µε την
Αρ.Πρωτ.(του ∆ήµου) 1589/22-01-2020 αίτησή του.
Προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι:
● τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το ΤΕΥ∆ είναι αληθή,
●

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής, σύµφωνα µε τα άρθρα 21, 22, 23 της µε
Αριθ.Πρωτ. 24440/26-11-2019 ∆ιακήρυξης και
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ

για την κατακύρωση της Σύµβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ 5ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ» στον οικονοµικό φορέα ‘’∆ΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ”, που εδρεύει στην …., ΚΟΖΑΝΗ,
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Tηλ./Fax: …… και ΑΦΜ: ….., ∆ΟΥ Κοζάνης, µε ποσοστό ενιαίας έκπτωσης πενήντα ένα τοις εκατό (51,00%)
και υποβάλλει το πρακτικό στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκρισή του.
Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα και υπογράφεται από τα µέλη της επιτροπής.»
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Αριθµ. απόφ. 53/2020
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε
1.την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροπ/κε µε το αρ 3 του Ν4623/2019 και
ισχύει
2. την υπ’αριθµ 97/2019Α∆Σ Α∆Σ & το πρωτογενές αίτηµα µε Α∆ΑΜ19REQ004949125
3. την υπ’αριθµ 548/9835/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε Α∆ΑΜ 19REQ00 4959882.
4. την αριθµ. µελ. 5/2019
7. το υπ’αριθµ.22330/1-11-2019 πρακτικό κλήρωσης των µελών της επιτροπής διενέργειας
5. το υπ΄αρίθµ 51/18-10-2019 έγγραφο του Συνδέσµου Πιστοποιηµένων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων
∆υτικής Μακεδονίας
6. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/κε και ισχύει
7. την υπ’αριθµ 109/2019 ΑΟΕ
8. την υπ’αριθµ η 24440/26-11-2019 διακήρυξη µε Α∆ΑΜ 19PROC005918773 και την ταυτάριθµη περίληψη µε
Α∆Α ΩΧ3ΠΩΡ6-ΤΦ1
9. το υπ’ αριθµ. 26414/13-12-2019 πρακτικό
10. την 140/2019 ΑΟΕ
13. το υπ’αριθµ 4167/18-2-2020 2ο πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας
14. τις υπ’αριθµ 318/2019 & 345/2019 Α∆Σ περί έγκρισης τεχνικού προσράµµατος και προϋπολογισµού οικ.
έτους 2020 αντίστοιχα
15. την υπ’αριθµ 163/1367/2020 ΑΑΥ
Αποφασίζει
1. Εγκρίνει το από 18-2-2020 2ο πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ( στάδιο ελεγχου δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης σύµβασης , του έργου: «Συντήρηση
στέγης 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου Πτολεµαϊδας», προϋπολογισµού 42.000,00 ευρώ (µε Φ.Π.Α.), χρηµατοδότηση
ΣΑΕΠ 541, µελέτης 5/2019, 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 σύµβασης , για το έργο: «Συντήρηση στέγης 5ου
∆ηµοτικού Σχολείου Πτολεµαϊδας», προϋπολογισµού 42.000,00 ευρώ (µε Φ.Π.Α.), χρηµατοδότηση ΣΑΕΠ 541,
µελέτης 5/2019, στον ανάδοχο ‘’∆ΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ”, µε έδρα Κοζάνη & ∆ΟΥ Κοζάνης, µε ποσοστό
ενιαίας έκπτωσης πενήντα ένα τοις εκατό (51,00%)
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, κατ’ εφαρµογή του σχετικού άρθρου της υπ’αριθµ. 24440/26-112019 διακήρυξη µε Α∆ΑΜ 19PROC005918773.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 53/2020.
……………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

1.Ζαφειρουλα Σεβαστου
2.Κυριάκος Αντωνιαδης
3.∆ηµήτριος Τσεχελιδης
4.Στέφανος Μπιγγας
5. Κοκκινιδης Ευσταθιος
6.∆ηµήτριος Σπόντης

