
     
                  

                                                                                                                                    

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               21.12.2017 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

  Αριθ. Απόφασης: 243/2017 

 

   ΘΕΜΑ:   Επικύρωση Πρακτικού Κατακύρωσης - Κατακύρωση σύμβασης του έργου:  «Συντήρηση – 

ασφαλτόστρωση οδού Μοναστηρίου (από διασταύρωση με Δενδροπόταμο μέχρι την οδό Κ. 

Βάρναλη) (τμήμα της Ε.Ο.2 Θεσ/νίκης - Χαλκηδόνας - Γιαννιτσών)» αρ. μελ. 33/2017 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η του μήνα Δεκέμβρη, του έτους 2017, 

ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, 

μετά από την 25549/12.12.2017 έγγραφη πρόσκληση του 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 9 μελών  παρόντες  

ήταν: 1) Παναγιωτίδης Γαβριήλ (Πρόεδρος) 2) Κωνσταντίνου Κυριάκος (μέλος) 3) Σιδηρόπουλος Σάββας 

(μέλος) 4) Λαδάς Παράσχος (μέλος) 5) Πεχλιβανίδης Νικόλαος (μέλος) 6) Σουσλόγλου Νικόλαος (μέλος) 

7) Αβραμίδης Κυριάκος (μέλος)  8) Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος (μέλος).   

  Απόντες: 1) Λαϊνάκου Αφροδίτη. 

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

  

Ο πρόεδρος, εισηγήθηκε το 5
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Με την υπ' αριθμό 109/2017 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση του ανωτέρου 

έργου 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. 

33/2017 μελέτης με τίτλο «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση οδού Μοναστηρίου (από διασταύρωση με 

Δενδροπόταμο μέχρι την οδό Κ. Βάρναλη) (τμήμα της Ε.Ο.2 Θεσ/νίκης - Χαλκηδόνας - Γιαννιτσών)» 

συνολικού προϋπολογισμού 496.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και εγκρίθηκαν οι όροι της 

προκήρυξης.  

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση διεξήχθη στις 12.10.2017 και συντάχθηκε το Πρακτικό Δημοπρασίας.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με την υπ’ αριθμ. 214/24.11.2017  απόφασή της ενέκρινε το από    

12.10.2017 Πρακτικό Δημοπρασίας με «προσωρινό ανάδοχο» ο οικονομικός φορέας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ» με έκπτωση 66,03 %. 

Ο  Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης με το υπ’ αριθμ. 24732/ΔΤΥ5365/01-12-2017 έγγραφό του 

κοινοποίησε μέσω ΕΣΗΔΗΣ την ανωτέρω απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου στους συμμετέχοντες στη 

δημοπρασία εκτός του προσωρινού αναδόχου. Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν υποβλήθηκε ένσταση. 

 

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης με το υπ’ αρ. 24739/ΔΤΥ5364/01-12-2017 έγγραφό του 

προσκάλεσε τον προσωρινό μειοδότη ή «προσωρινό ανάδοχο» να αναρτήσει όλα τα δικαιολογητικά τα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, που εκδίδονται, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/16. 
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Ο «προσωρινός ανάδοχος» υπέβαλε ηλεκτρονικά μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ στις 10.12.2017 τα 

κάτωθι δικαιολογητικά : 

1. Αντίγραφο Βεβαίωση Μ.Ε.Ε.Π. 

2. Ασφαλιστική Ενημερότητα ΤΣΜΕΔΕ  

3. Βεβαίωση Τ.Ε.Ε.  

4. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΙΚΑ  

5. Φορολογική Ενημερότητα 

6. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου 

7. Πιστοποιητικό (Δεν τελώ υπό πτώχευση, παύση εργασιών ή πτωχευτικό συμβιβασμό) 

8. Πιστοποιητικό (Δεν τελώ υπό αναγκαστική διαχείριση) 

9. Πιστοποιητικό (Περί μη κήρυξης σε πτώχευση) 

10. Πιστοποιητικό (Δεν τελώ υπό εκκαθάριση ή κήρυξη σε εκκαθάριση) 

11.            Βεβαίωση Τ.Ε.Ε για την επαγγελματική του διαγωγή 

12.    Υπεύθυνη δήλωση  

α) ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο δεν υπερβαίνει το όριο που τίθεται στο άρθρο 20  παρ 4 του 

Ν.3669/2008που επανήρθε σε ισχύει με το άρθρο 22 παρ. 66α του Ν.4441/2016  

β) του πίνακα ανεκτέλεστων δημοσίων έργων 

1. Βεβαιώσεις ανεκτέλεστων έργων   

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για 

τα αδικήματα που ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016 

3. Υπεύθυνη δήλωση για τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρ 23.3.δ της διακήρυξης 

 

Η επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών που 

προσκομίστηκαν, τα οποία βρήκε πλήρη και ορθά και συνέταξε το παρόν Πρακτικό Κατακύρωσης.  

 

Μετά τα ανωτέρω, προκύπτει κατακύρωση της σύμβασης υπέρ του «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ» 

με έκπτωση 66,03 %. 

 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή : 

1. Να επικυρώσει το από 15.12.2017 Πρακτικό Κατακύρωσης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 

103 του Ν. 4412/16. 

2. Να κατακυρώσει τη σύμβαση στον οικονομικό φορέα «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ» με 

έκπτωση 66,03 %. 

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 από 15.12.2017 Πρακτικό Κατακύρωσης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 103 του Ν. 

4412/16. 

 

Β) Εγκρίνει την κατακύρωση της σύμβαση στον οικονομικό φορέα ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ» 

με έκπτωση 66,03 %. 
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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. 

 

 

  Δ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 243/2017. 

 

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

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  22.12.2017 

                                                                                                             

Ο Πρόεδρος  

 

 

                                                                                                                               Γαβριήλ   Παναγιωτίδης  
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