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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               16.7.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Αριθμός Απόφασης:  208/2020 

 

ΘΕΜΑ:  Επικύρωση Πρακτικού Κατακύρωσης - Κατακύρωση σύμβασης του έργου: «Αντικατάσταση συνθετικού 
ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο ‘Κων. Καραμανλής’ του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης», με αριθ. μελ.: 47/2017 
και προϋπολογισμό 610.812,84 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η του μήνα Ιουλίου, του έτους 2020, ημέρα της 

εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 12059/10.7.2020 

έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9)  μελών  παρόντες  στη 

συνεδρίαση ήταν οι κάτωθι:  

1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 3) Παναγιωτίδης Γαβριήλ (μέλος) 4) Κατζικάς 

Γεώργιος (μέλος) 5) Μανωλόπουλος Βασίλειος (μέλος) 6) Αποστολίδου Μαρία (μέλος) 7) Κουσίδης Γεώργιος 

(μέλος).  

  Απόντες: 1) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος) 2) Ράπτου Όλγα  (μέλος)  

 

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών : 

 

Με την υπ' αριθμό 153/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής επανακρίθηκαν οι όροι διακήρυξης για το έργο: 

«Αντικατάσταση συνθετικού ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο ‘Κων. Καραμανλής’ του Δήμου Αμπελοκήπων-

Μενεμένης» με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις 

εκατό (%), με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, βάσει της υπ’ αρ. 47/2017 μελέτης 

συνολικού προϋπολογισμού 610.812,84 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

 

Στις 24 Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 η Επιτροπή Διαγωνισμού συνεδρίασε για την 

ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική 

Προσφορά». Κατόπιν των ανωτέρω αναδείχτηκε προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός φορέας 

«ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε.», με ΑΦΜ 09991509και με έκπτωση 51,42 %. 

 

Στις 16.10.2019 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με την υπ’ αριθμ. 218/2019 απόφασή της ενέκρινε το από  

24.09.2019 Πρακτικό Δημοπρασίας με «προσωρινό ανάδοχο» τον οικονομικό φορέα «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε.», 

με ΑΦΜ 09991509και με έκπτωση 51,42 %. 
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Στις 06.11.2019 η Επιτροπή Διαγωνισμού με το  υπ΄αριθμ. 21329/ΔΤΥ 3096 έγγραφό της προσκάλεσε μέσω της 

επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ τον προσωρινό μειοδότη ή «προσωρινό ανάδοχο» να αναρτήσει μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος στην αναθέτουσα αρχή όλα τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται πρωτότυπα ή αντίγραφα, που εκδίδονται, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/16. 

 

Στις 15.11.2019 ο «προσωρινός ανάδοχος» υπέβαλε ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” 

του υποσυστήματος τα δικαιολογητικά όπως και σε έντυπη μορφή, σε σφραγισμένο φάκελο, μέσου του 

πρωτοκόλλου της Τεχνικής Υπηρεσία με το υπ΄ αριθμ. 22420/ΔΤ3242/18.11.2019 έγγραφό του,  τα κάτωθι 

δικαιολογητικά : 

 

1. Αντίγραφα ποινικών μητρώων. 

2. Φορολογική ενημερότητα. 

3. Ασφαλιστική ΕΦΚΑ εταιρείας. 

3α.Ασφαλιστική ΤΜΕ&Ε εταιρείας. 

3β. Ασφαλιστική ΤΜΕ&Ε στελεχών πτυχίου 

4. Υπεύθυνη δήλωση (για φορολογικά και άρθρο 74 ) 

5.Ένορκη ΣΕΠΕ 

6. Πιστοποιητικά πρωτοδικείων 

7. ΓΕΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. 

8. ΑΑ&Ε Ενεργή επιχείρηση 

9. Βεβαίωση πειθαρχικού ΤΕΕ 

10.Πρακτικό Γ.Σ. μετοχολόγιο 

11. Υπεύθυνη δήλωση ( για αποκλεισμό) 

12. Βεβαίωση ΜΕΕΠ 12α. Κωδικοποιημένο καταστατικό 

13. Υπεύθυνη δήλωση ανεκτέλεστων 

14. Ασφαλιστικές έργων 

15α. ΦΕΚ σύστασης 

15β. ΓΕΜΗ μη πτώχευσης τροποποίησης 

15γ.ΓΕΜΗ εκπροσώπησης 

15δ.Πρακτικό για τη συμμετοχή 

16. ΕΒΕΑ 

17.ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΕΣ 

18.ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΦΚΑ 

19.ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

 

Στις 26η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού έλεγξε την πληρότητα 

και την ορθότητα των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν τόσο σε ηλεκτρονική μορφή όσο και σε φυσικό αρχείο, 

συνέταξε το παρόν Πρακτικό Κατακύρωσης. 

 Μετά τα ανωτέρω, προκύπτει η κατακύρωση της σύμβασης υπέρ της εταιρείας «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε.» με 

ΑΦΜ 09991509 και έκπτωση 51,42%. 

 
Στις 04.12.2019 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με την υπ’ αριθμ. 271/2019 απόφασή της επικυρώνει το 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθρου 103 του Ν. 4412/16. 
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Με το υπ΄ αριθ. Πρωτ. 24942/ΔΤΥ 3586/18.12.2019 έγγραφο στάλθηκε το σχέδιο της σύμβασης για 
προσυμβατικό έλεγχο προς το Ελεγκτικό Συνέδριο Θεσσαλονίκης, το οποίο εγκρίθηκε με την 02/2020 Πράξη του 
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Θεσσαλονίκης . 
 
Με το υπ΄ αριθ. Πρωτ. 1144/ΔΤΥ 161/17.01.2020 έγγραφο η Υπηρεσία  προσκάλεσε μέσω της επικοινωνίας του 
ΕΣΗΔΗΣ τον προσωρινό μειοδότη ή «προσωρινό ανάδοχο» να αναρτήσει μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του υποσυστήματος στην αναθέτουσα αρχή υπεύθυνη δήλωσης, η οποία να υπογράφεται κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνει ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς 
μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 4412/16, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της Διακήρυξης. 

 

Σε απάντηση της ανωτέρω ηλεκτρονικής πρόσκλησης, ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε ηλεκτρονικά στο 

σύστημα εμπρόθεσμα,  

Α) ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση ότι υφίσταται οψιγενής μεταβολή αναφορικά με την 

φορολογική ενημερότητα της εταιρείας και συγκεκριμένα ότι αδυνατεί να υποβάλει στην Διευθύνουσα του 

έργου Υπηρεσία, φορολογική ενημερότητα μη οφειλής και  

Β) την από 17-01-2020 σχετική βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας μέσω του taxis net στην οποία 

αναφέρεται, ότι δεν μπορεί να εκδοθεί αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2ε) της Διακήρυξης του έργου και μετά από τον έλεγχο της υπεύθυνης 

δήλωσης από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού ) διαπιστώθηκε ότι έχουν επέλθει στο 

πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016.  

Συνεπώς, έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής αυτού (του προσωρινού αναδόχου) στον διαγωνισμό 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 της Διακήρυξης, δεν εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του 

άρθρου 22 αυτής και επίσης, συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου για αυτόν. 

Σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής: 

«Τα έννομα αποτελέσματα της υπ' αριθ. 271/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αμπελοκήπων - Μενεμένης (απόφαση κατακύρωσης) και ιδίως, η επακόλουθα αυτής σύναψη της σύμβασης, δεν 

επέρχονται, διότι δεν συντρέχουν σωρευτικά οι λόγοι α),β) και γ) που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 105 

του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν.4605/ 2019. Επομένως, η Αναθέτουσα Αρχή θα 

πρέπει να ακολουθήσει την διαδικασία του άρθρου 4.2.γ της Διακήρυξης, δηλαδή να προσκαλέσει τον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη από αυτήν του προσωρινού Αναδόχου πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, που σύμφωνα με τον πίνακα μειοδοσίας του από 24 Σεπτεμβρίου 

2019 Πρακτικού Αξιολόγησης Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής 

Διαγωνισμού είναι ο Οικονομικός Φορέας ΄΄ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ΄΄με ποσοστό έκπτωσης 

39,86%. 

 Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα, και επειδή η Αναθέτουσα 

Αρχή εγκαίρως και προσηκόντως ενημερώθηκε από τον προσωρινό ανάδοχο για την προαναφερόμενη οψιγενής 

μεταβολή που επήλθε στο πρόσωπό του, δεν καταπίπτει υπέρ αυτής η εγγύηση συμμετοχής που είχε 

προσκομισθεί από αυτόν σύμφωνα με τις παραγράφους 4,5 και 6 του άρθρου 72 του Ν. 4412 / 2016, 

εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων αυτών και ως εκ τούτου, θα πρέπει η εγγύηση 

συμμετοχής να επιστραφεί σε αυτόν («ΑΛΦΑ ΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε.»).» 

Στις 15.04.2019 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με την υπ’ αριθμ. 102/2020 απόφασή της επικυρώνει το 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθρου 103 του Ν. 4412/16. 
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Η Οικονοµική Επιτροπή του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης µε την υπ' αριθ. 102 / 15-04-2020 Απόφασή της,  

Επικυρώνει το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 103 του Ν. 

4412/16 και αναδεικνύει ανάδοχο τον προσωρινό μειοδότη που υπέβαλε την αμέσως επόμενη από αυτήν του 

προσωρινού Αναδόχου πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, που σύμφωνα με τον 

πίνακα μειοδοσίας του από 24 Σεπτεμβρίου 2019 Πρακτικού Αξιολόγησης Φακέλων Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής & Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία 

΄΄ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ΄΄, ΑΦΜ 073673451 με ποσοστό έκπτωσης 39,86%. 

 

Στις 07.05.2020 η Επιτροπή Διαγωνισμού με το  υπ΄αριθμ. 8159/ΔΤΥ 1266 έγγραφό της προσκάλεσε μέσω της 

επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ τον προσωρινό μειοδότη ή «προσωρινό ανάδοχο» να αναρτήσει μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος στην αναθέτουσα αρχή όλα τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται πρωτότυπα ή αντίγραφα, που εκδίδονται, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/16. 

 

Στις 16.05.2020 και 20.05.2020 ο «προσωρινός ανάδοχος» υπέβαλε ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της 

“Επικοινωνίας” του υποσυστήματος τα δικαιολογητικά όπως και σε έντυπη μορφή, σε σφραγισμένο φάκελο, 

μέσου του πρωτοκόλλου της Τεχνικής Υπηρεσία με το υπ΄ αριθμ. . 8947 / 1410 Δ.Τ.Υ / 22-05-2020 έγγραφό του,  

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

 

Στις 07η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού έλεγξε την πληρότητα και 

την ορθότητα των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν τόσο σε ηλεκτρονική μορφή όσο και σε φυσικό αρχείο, 

συνέταξε το παρόν Πρακτικό Κατακύρωσης. 

 Μετά τα ανωτέρω, προκύπτει η κατακύρωση της σύμβασης υπέρ της εταιρείας «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» με ΑΦΜ 073673451 και έκπτωση 39,86 %. 

 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να επικυρώσει το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ σύμφωνα με την παρ. 6 του 

άρθρου 103 του Ν. 4412/16. 

2. Να κατακυρώσει τη σύμβαση στον οικονομικό φορέα «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» με 

έκπτωση 39,86 %. 

3. Να θέσει προθεσμία άσκησης προσφυγής δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης σε 

όλους τους προσφέροντες, σύμφωνα με τα άρθρα 105,360 και 361 του Ν. 4412/16. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του  

προέδρου,  

                                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Επικυρώνει το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 

103 του Ν. 4412/16. 

 

Β) Εγκρίνει την κατακύρωση  της σύμβασης του έργου: «Αντικατάσταση συνθετικού ταρτάν στο Δημοτικό 

Στάδιο ‘Κων. Καραμανλής’ του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης», με αριθ. μελ.: 47/2017 και προϋπολογισμό 

610.812,84 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον οικονομικό φορέα «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» 

με έκπτωση 39,86 %. 

 

Γ) Θέτει προθεσμία άσκησης προσφυγής δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης σε όλους τους 

προσφέροντες, σύμφωνα με τα άρθρα 105,360 και 361 του Ν. 4412/16. 
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Δ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  208/2020. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

 Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  17.7.2020  

        

        O Πρόεδρος  

                 

                         Καζαντζίδης Γεώργιος 
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