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Απόσπασμα από το πρακτικό της
24.4.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης: 117/2020
ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού Νο 2 για το διαγωνισμό του έργου με τίτλο : « Κατασκευή περίφραξης γηπέδου Α.
Καραφώτης» (Αρ. Μελ. 20/2020), με υποβολή προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (Α147), με
προϋπολογισμό 71.250,57 €, με ΦΠΑ.
Στους Αμπελόκηπους σήμερα την 24η του μήνα Απριλίου έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και
ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε δια περιφοράς συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του
αρ.67 παρ. 5 και την παράγραφο 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’
55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
Μετά από τη με Α.Π. 7492/16-04-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από
τους Συμβούλους, οι Σύμβουλοι δήλωσαν συμμετοχή και ψήφισαν αποστέλλοντας τις τοποθετήσεις τους
μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Επιτροπών &
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου.
Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο εννέα (09) Συμβούλων συμμετείχαν και ήταν παρόντες στην διά
περιφοράς συνεδρίαση οι έξι (06) Σύμβουλοι και συγκεκριμένα οι κάτωθι:
1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος), 2) Μανωλόπουλος Βασίλειος (μέλος), 3) Αποστολίδου Μαρία (μέλος),
4) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος), 5) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος), 6) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος).
Απόντες : 1) Παναγιωτίδης Γαβριήλ (μέλος), 2) Γρούγιος Ηλίας (μέλος), 3) Ράπτου Όλγα (μέλος).
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη Μαρία, ΠΕ Διοικητικού.
Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση τριών (03)
έκτακτων θεμάτων με τη μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή τους ως
έκτακτα .
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι:
Με την υπ' αριθμ. 058/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπές εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ «Α.ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ»»(Αρ.Μελ.:20/2020), προϋπολογισμού 71.250,57€, με
εργολαβία μετά από συνοπτικό διαγωνισμό.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 062/2020 απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής, η Δημοπρασία διεξήχθη στις 2303-2020, στις 26-03-2020 εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο 1, με την υπ’ αριθμ. 083/2020 απόφαση του Οικονομικής
Επιτροπής.
Στις 15-04-2020 ημέρα Τέταρτη διεξήχθη η αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και
του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» της άνω Δημοπρασίας.
Η Επιτροπή συνεδρίασε την ίδια μέρα και συνέταξε το Πρακτικό Νο 2 .
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Μετά τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή
1. Να εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό Νο 2 αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών
Δημοπρασίας του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ «Α.ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ»»(Αρ.Μελ.:20/2020
και
2.Να αναδείξει τον προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα «Μ. & Κ.ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.», ΑΦΜ
099334013 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσ/νίκης, με έκπτωση 43,00 % και ποσό σύμβασης 46.704,75 με 24% ΦΠΑ.

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση
του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό Νο 2 αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών Δημοπρασίας του έργου
με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ «Α.ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ»»(Αρ.Μελ.:20/2020 και
Β) Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα «Μ. & Κ.ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.», ΑΦΜ 099334013
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσ/νίκης, με έκπτωση 43,00 % και ποσό σύμβασης 46.704,75 με 24% ΦΠΑ.
Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 117/2020.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 27.4.2020
O Πρόεδρος

Καζαντζίδης Γεώργιος

2

