
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   167/2021 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 15/2021 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση 
πλακόστρωτων & λιθόστρωτων δημοτικών οδών οικισμών Δήμου 
Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 40.000,00€. 

Στο Αμύνταιο, στις 08 του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε 
Τακτική  Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
Zoom, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. 
οικ. 33506/29-05-2021 (Β’ 2233), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 8490/03-
06-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, 
που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της 
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. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                       Νάτσης Ιωάννης 
2. Μπάντης Ιορδάνης       
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης  
4. Μπερμπερίδης Πέτρος 
5. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 
6. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

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

Ο Προέδρου εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:  

Σύμφωνα με την περ. i του εδ. στ της παρ.1 του αρθ. 72 του Ν. 3852/2010 
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή, καταρτίζει τους  
όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις 
δημοπρασίες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για τη διεξαγωγή των 
δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί 
επιτροπές, από μέλη  της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους  ή ειδικούς 
επιστήμονες. 

Με την αριθ. 96/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, έγινε ο 
καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπράτησης του έργου με τίτλο 
«Αποκατάσταση πλακόστρωτων & λιθόστρωτων δημοτικών οδών 
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οικισμών Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 40.000,00€, και η 
συγκρότηση της επιτροπής του εν λόγω διαγωνισμού. 

Στις 13/05/2021, ημέρα Πέμπτη, συνήλθε η ανωτέρω επιτροπή για τη 
διεξαγωγή μειοδοτικού διαγωνισμού (συνοπτικός), για ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης των εργασιών του εν θέματι έργου, η οποία και συνέταξε την από 
03/06/2021 εισήγηση του πρακτικού δημοπρασίας του έργου προς την 
Οικονομική Επιτροπή, η οποία παρατίθεται αυτούσια παρακάτω: 

«Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για την έγκριση των πρακτικών και την 
κατακύρωση του πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού  στον μειοδότη του έργου 
«Αποκατάσταση πλακόστρωτων και λιθόστρωτων Δημοτικών Οδών οικισμών 
Δήμου Αμυνταίου», με προσωρινό ανάδοχο εταιρεία ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Χρήστου, με ποσοστό έκπτωσης 35,00% 

αποτελούμενη από τους: 
1. Τζώρτζη Χρήστο, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ υπάλληλο Δήμου Αμυνταίου, ως 

Πρόεδρο, 
2. Κατσουπάκη Αναστάσιο, Μηχ. Μηχανικό ΤΕ,, υπάλληλο Δήμου Αμυνταίου, 

ως μέλος,  
3. Παπαγιάννη Αθανάσιο, Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ, υπάλληλο Δήμου 

Αμυνταίου, ως μέλος, 

έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/16, 

την υπ’ αριθ. 96/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου περί Καθορισμού 
όρων της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση Φθορών Οδοστρωμάτων 
Δημοτικών Οδών», προϋπολογισμού 40.000,00 € και συγκρότηση επιτροπής 
διαγωνισμού (ΑΔΑ:ΨΦ9ΞΩΨΛ-ΣΚΛ), 

Αναφέρει τα εξής: 

Μετά την παραλαβή των φακέλων προσφοράς που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με 
τα άρθρα 3.1 και 4.1 της διακήρυξης διαπιστώθηκαν τα εξής: 

α) Υποβλήθηκαν τέσσερις (4) προσφορές. 

β) Οι οικονομικοί φορείς (Ο.Φ.) με την σειρά που υπέβαλλαν Φάκελο Προσφοράς 
ήταν οι παρακάτω: 

1. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ, ΕΔΕ 
2. ΖΕΥΞΗ ΑΤΕ 
3. ΣΑΤΕ 
4. ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

γ) Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.β όλες οι προσφορές καταχωρήθηκαν στο φύλλο  του 
πρακτικού δημοπρασίας που φέρουν τον τίτλο «Ι ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
(ΑΡΘΡΑ 4.1.β, 4.1.γ και 24.1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)». 

δ) Ακολούθησε  η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους 
από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί 
μέρους στοιχείων τους, τα οποία καταχωρήθηκαν στο φύλλο  του πρακτικού 
δημοπρασίας που φέρουν τον τίτλο « ΙΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΑΡΘΡΑ  4.1.γ  
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ». 

ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβηκε σε έλεγχο της ολόγραφης και 
αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ 
τους σχέσης. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε από την 
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Επιτροπή Διαγωνισμού, η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 ν. 4412/2016 ο οποίος έλεγχος καταγράφηκε στο 
φύλλο  του πρακτικού που φέρει τον τίτλο «ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ». Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν, μετά τις αναγκαίες 
διορθώσεις, κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), στο 
φύλλο  του πρακτικού δημοπρασίας το οποίο φέρει το τίτλο «ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ» ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της 
Ε.Δ. 

στ) Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του 
άρθρου 24.2 της διακήρυξης την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας 
από τον πρώτο μειοδότη. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής 
επικεντρώθηκε στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής τους. Η 
διαδικασία αυτή καταγράφηκε στο φύλλο  του πρακτικού δημοπρασία, το οποίο φέρει 
το τίτλο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».  

Από τα αναγραφόμενα στο ως άνω φύλλο  του πρακτικού δημοπρασίας έχουμε: 

i) οι Ο.Φ. καταχωρήθηκαν σε αυτό με την εξής σειρά: 

1. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ, ΕΔΕ 
2. ΖΕΥΞΗ ΑΤΕ 
3. ΣΑΤΕ 
4. ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού επικοινώνησε με τους εκδότες των εγγυητικών 
επιστολών τις οποίες υπέβαλαν οι ως άνω οικονομικοί φορείς και διαπίστωσε την 
εγκυρότητα τους. 

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 17.05.2021 και την ίδια μέρα τοιχοκολλήθηκε στον 
πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αμυνταίου σχετική ανακοίνωση του προέδρου της 
Ε.Δ. όπως προβλέπεται την παράγραφο ζ στο άρθρο 4.1 της διακήρυξης. 

Ακολούθως στις 24.05.2021 όπως ορίζεται στην παράγραφο η στο άρθρο 4.1 της 
διακήρυξης επιδόθηκε πρόσκληση (Αρ. πρωτ. 7745/24.05.2021) για προσκόμιση 
των δικαιολογητικών του άρθρου 23 στον κ. Καρακώστα Εμμανουήλ του Χρήστου 
που προσέφερε την μεγαλύτερη έκπτωση, ήτοι 35,00% και του δόθηκε προθεσμία 
δέκα πέντε ημερολογιακών ημερών για την προσκόμιση τους. 

Στις 27.05.2021 με αριθμό πρωτοκόλλου 8090 ο προσωρινός μειοδότης προσκόμισε 
εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 23.2 έως 23.10 της 
διακήρυξης ήτοι: 

1. Ποινικό Μητρώο αρ. πρ. 8891/10.05.2021 Καρακώστας Εμμανουήλ  του 
Χρήστου, εντός του τριμήνου από την ημέρα του διαγωνισμού 13.05.2021. 

2. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Φλώρινας  περί μη πτώχευσης ή εκκαθάρισης ή 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή παύσης εργασιών, αρ. πρ. 1066/11.05.2021, εντός 
εξαμήνου από την ημέρα του διαγωνισμού 13.05.2021. 

3. Φορολογική ενημερότητα αρ. πρ. 70931339/11-05-2021, Καρακώστας 
Εμμανουήλ του Χρήστου με ισχύ ενός μήνα από την ημερομηνία έκδοσης, 

4. Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ αρ. πρ. 1193529/11-05-2021,  εντός εξαμήνου 
από την ημέρα του διαγωνισμού 13.05.2021. 

5. Υπεύθυνη Δήλωση μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού- Μη έκδοσης Απόφασης 
Αποκλεισμού - ανεκτέλεστου, με αναφορά στο ανεκτέλεστο μέρος εργολαβικών 
συμβάσεων, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά και στην ΤΕΥΔ.. 

6. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρο 22  περί μη ύπαρξης Πράξεων υποβολής 
Προστίμων. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 23 της διακήρυξης. 
8. Βεβαίωση έγγραφής στο ΣΔΕ ΠΕ Φλώρινας με αριθ. Μητρώου 170/2004 
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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 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 έγκριση των πρακτικών και την 
κατακύρωση της σύμβασης του έργου, στον οικονομικό φορέα ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ με ποσοστό έκπτωσης 35,00 %.» 

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

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) ως ισχύουν 
2. Τις διατάξεις της περ. i εδ. στ παρ.1 αρ. 72 του ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει 
3. Την αριθ. 96/2021απόφαση Ο.Ε.  
4. Την από 03/06/2021 εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 
5. Την εισήγηση του Προέδρου  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει τα Πρακτικά του από 13/05/2021 Μειοδοτικού Διαγωνισμού 
(Συνοπτικός) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών, έγκρισης 
των δικαιολογητικών και κατακύρωσης της δημοπρασίας του έργου με τίτλο: 
«Αποκατάσταση πλακόστρωτων και λιθόστρωτων δημοτικών οδών 
οικισμών Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 40.000,00€. 

Β. Κατακυρώνει τη δημοπρασία του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση 
πλακόστρωτων και λιθόστρωτων δημοτικών οδών οικισμών Δήμου 
Αμυνταίου», στον οικονομικό φορέα ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του 
ΧΡΗΣΤΟΥ με ποσοστό έκπτωσης 35,00%, 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 167/2021 
Γι αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 

        Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 

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