
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   242/2020 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου του έργου με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση και προμήθεια 
εξοπλισμού εγκαταστάσεων καταφύγιου αδέσποτων ζώων συντροφιάς 
Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 195.924,89€. 

Στο Αμύνταιο, στις 25 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:00 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, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, 
ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 14065/18-09-2020 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 έξι (6) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπάντης Ιορδάνης                                         Μπιτάκης Άνθιμος              
2. Αντωνιάδης Θεοχάρης     
3. Μπερμπερίδης Πέτρος 
4. Γρομπανόπουλος Τρύφων 
5. Θεοδωρίδης Κων/νος 
6. Νάτσης Ιωάννης, αντιπρόεδρος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 75 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. Στην 
συγκεκριμένη περίπτωση, προεδρεύει ο κος ΝΑΤΣΗΣ Ιωάννης ως 
αντιπρόεδρος. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:  

Σύμφωνα με το εδάφιο θ’ 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.  

Με την αριθ. 188/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, έγινε ο 
καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπράτησης του έργου με τίτλο 
«Επισκευή, συντήρηση και προμήθεια εξοπλισμού εγκαταστάσεων 
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καταφύγιου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αμυνταίου», 
προϋπολογισμού 195.924,89€, και η συγκρότηση της επιτροπής του εν λόγω 
διαγωνισμού. 

Στις 01/09/2020, ημέρα Τρίτη, συνήλθε η επιτροπή για τη διεξαγωγή 
μειοδοτικού διαγωνισμού (ανοικτός διαγωνισμός), για ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης των εργασιών του εν θέματι έργου, η οποία και συνέταξε το 1ο 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, το οποίο παρατίθεται αυτούσιο παρακάτω: 

«Στο Αμύνταιο την 1η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας 
Τρίτη οι υπογεγραμμένοι: 

1. Πουγαρίδης Ιωάννης, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών , Πρόεδρος  
2. Τοπάλης Ευάγγελος, ΠΕ Χημικών Μηχανικών, Μέλος 
3. Γκέσου Φανή, ΠΕ Γεωπονίας, Μέλος  

λαμβάνοντας υπόψη: 

 τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016), "Δημόσιες  
Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 τις διατάξεις του Ν.3669/2008, (Φ.Ε.Κ. 116/Α’/18-06-2008), περί "Κύρωσης 
της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων", όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 την υπ’ αριθμ. 188/2020 (Α.Δ.Α.: Ψ7ΙΒΩΨΛ-72Τ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου (Πρακτικό 18ης συνεδρίασης στις 28-07-
2020) με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και δημοπράτησης του 
έργου. 

 την υπ’ αριθμ. 188/2020 (Α.Δ.Α.: Ψ7ΙΒΩΨΛ-72Τ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου (Πρακτικό 18ης συνεδρίασης στις 28-07-
2020) με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού δημοπράτησης 
του έργου. 

 την από 03-08-2020 (Α.Δ.Α.Μ.: 20PROC007128998 2020-08-03) Αναλυτική 
Διακήρυξη του έργου. 

συνήλθαμε σήμερα σε δημόσια συνεδρίαση ώρα 10:15 π.μ. στα γραφεία της 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Αμυνταίου, για την διεξαγωγή μειοδοτικού 
διαγωνισμού (ανοικτός διαγωνισμός) του οποίου η καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών ήταν στις 01-09-2020 και ώρα 10:00:00 (άρθρο 18), με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης στις τιμές του προϋπολογισμού, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτελέσεως εργασιών του έργου: "Eπισκευή, Συντήρηση και Προμήθεια 
Εξοπλισμού εγκαταστάσεων Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς 
Δήμου Αμυνταίου", προϋπολογισμού δαπάνης # 195.924,89 €#.  

H παραλαβή των φακέλων προσφοράς, από την Επιτροπή, πραγματοποιήθηκε 
όπως προβλέπεται από την αναλυτική διακήρυξη (άρθρο 3.1. και 4.1.). 

Εντός της ανωτέρω προθεσμίας υπέβαλε εμπρόθεσμα την προσφορά του 
ηλεκτρονικά  ένας (1) οικονομικός φορέας, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών, όπως ορίζεται στο από την αναλυτική διακήρυξη (άρθρο 18) και πριν 
την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποίησε στους 
προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το 
υποσύστημα (Πίνακας Ι) (όπως κατάλογος συμμετεχόντων). 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΥΡΥΩΨΛ-ΚΟΖ



Πίνακας Ι 

A/A Όνομα Εργοληπτικής Επιχείρησης 

1 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ι.Κ.Ε. 

Αμέσως μετά τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού προβαίνουν σε ηλεκτρονική 
αποσφράγιση του υποφακέλου "Δικαιολογητικά Συμμετοχής" (άρθρο 4.1.β.), έγινε 
καταχώρηση του οικονομικού φορέα και η καταγραφή των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, σύμφωνα με την διακήρυξη, σε πίνακα (όπως συνημμένος πίνακας 
δικαιολογητικών συμμετοχής). 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου 
"Οικονομική Προσφορά" (άρθρο 4.1.β.) και ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων 
τους, τα οποία καταχωρήθηκαν σε πίνακα (όπως συνημμένος πίνακας 
οικονομικών προσφορών). 

Στον ηλεκτρονικό χώρο "Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού", η Επιτροπή 
Διαγωνισμού ανάρτησε το σχετικό κατάλογο μειοδοσίας (όπως κατάλογος 
συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας), όπως αυτός παράγεται από το 
υποσύστημα, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες (άρθρο 4.1.γ.). 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβηκε, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο 
της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και 
της ομαλής μεταξύ τους σχέσης (έλεγχος ομαλότητας) βάσει της παραγωγής 
σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα (άρθρο 4.1.δ.). Για την 
εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού, η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
άρθρα 95 και 98 Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016) ο οποίος έλεγχος 
καταγράφηκε στο φύλλο 3 του πρακτικού που φέρει τον τίτλο "Έλεγχος Ομαλότητας 
Προσφορών". 

Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, 
καταχωρήθηκαν κατά τη σειρά μειοδοσίας σε πίνακα (Πίνακας ΙΙ), ο οποίος και 
υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπή Διαγωνισμού (άρθρο 4.1.ε.) (όπως 
συνημμένος πίνακας παραδεκτών οικονομικών προσφορών (κατά σειρά 
μειοδοσίας)). 

Ακολούθησε ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής (άρθρο 24.2) (Ε.Ε.Ε.Σ., 
Εγγυητική Συμμετοχής, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς κ.α.) κατά σειρά 
μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη (άρθρο 4.1.στ.). Ο έλεγχος των 
δικαιολογητικών συμμετοχής επικεντρώθηκε στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης 
και υποβολής τους. 

Διαπιστώθηκε η μη προσκόμιση του πίνακα του αναλυτικού εξοπλισμού, η επιτροπή 
έκρινε ως μη ουσιώδης την παράλειψη και προχώρησε στην αποστολή μέσω του 
συστήματος «ΕΣΗΔΗΣ» μηνύματος στις 04/09/2020 στο οποίο ζητήθηκε ο εν λόγω 
πίνακας . Στις 08/09/2020 προσκομίστηκε. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού επικοινώνησε με τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής την 
οποία υπέβαλε ο ως άνω οικονομικός φορέαςς και διαπίστωσε την εγκυρότητα τους 
(άρθρο 4.1.ζ.): 

 η εγγυητική επιστολή του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. με αριθμ. e-84283/26-08-2020 ποσού 
3.160,08 Ευρώ που εκδόθηκε υπερ της εταιρείας  ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΚΕ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ είναι έγκυρη σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 71388/01-09-2020 
έγγραφο του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.. 
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Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω ελέγχων: 

α. Κρίθηκαν Απαράδεκτες 

Η πρόσφορα καμίας εταιρείας δεν κρίθηκε απαράδεκτη. 

β. Κρίθηκαν Παραδεκτές  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε πως οι 
προσφορές όλων των Οικονομικών Φορέων πληρούν τους όρους της διακήρυξης και 
κρίθηκαν παραδεκτές (Πίνακας ΙΙ) (όπως συνημμένος πίνακας παραδεκτών 
οικονομικών προσφορών (κατά σειρά μειοδοσίας)): 

Πίνακας ΙΙ 

A/A Όνομα Εργοληπτικής Επιχείρησης 
Ποσοστό                   
Μέσης Έκπτωσης 

1 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ι.Κ.Ε. 11,22% 

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση 
την σύμβασης στο μειοδότη (προσωρινός μειοδότης), που αναδεικνύεται ο 
οικονομικός φορέας ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ι.Κ.Ε. (Α.Φ.Μ. 999137023), με ποσοστό μέσης 
έκπτωσης 11,22 % (έντεκα  και είκοσι δύο εκατοστά επί τοις εκατό), και υποβάλλει το 
παρόν πρακτικό στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.» 

 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147)  
2. Το εδ. θ  της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) 
3. Την αριθ. 188/2020 απόφαση Ο.Ε.  
4. Το από 01/09/2020 1ο Πρακτικό Διαγωνισμού 
5. Την εισήγηση του Προέδρου  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το από 01/09/2020 1ο Πρακτικό Διαγωνισμού μέσω του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Επισκευή, 
συντήρηση και προμήθεια εξοπλισμού εγκαταστάσεων καταφύγιου 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 
195.924,89€, σύμφωνα με το οποίο προσωρινός μειοδότης του έργου 
αναδείχθηκε ο συμμετέχων Οικονομικός Φορέας ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ι.Κ.Ε., που 
προσέφερε τη μοναδική παραδεκτή μέση έκπτωση με ποσοστό 11,22%.   

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 242/2020 

Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 

  Ο  Αντιπρόεδρος                                                                  Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ. 
  ΝΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                         3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           5. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
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