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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ως προς το άρθρο των ενστάσεων

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΠ Ο Σ ΠΑΣ ΜΑ
Από το υπ αριθµ. 10/28-2-2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
Θέρµης
Αριθµ.Αποφ. 132/2017

ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου και ανάθεση του
έργου
µε
τίτλο:
«Καθ’ύψος
και
κατ’επέκταση προσθήκες 5ου ∆ηµοτικού
Σχολείου Θέρµης-Τριαδίου και εσωτερικές
διαρρυθµίσεις υφιστάµενου κτιρίου»

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 28η-2-2017 ηµέρα Τρίτη και
ώρα 8.30 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης µετά από την υπ’αριθ.
6278/24-2-2017 πρόσκληση συνεδρίασης του Προέδρου και σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 74 και 75 τουΝ.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα
Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 9
µελών βρέθηκαν παρόντα τα 5 µέλη, δηλαδή:
ΠΑΡΟ ΝΤΕ Σ
1.
2.
3.
4.
5.

Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος
Γεωργαλή Ζωή
Καρκατζίνος Νικόλαος
Γκιζάρης Στέργιος
Mοσχόπουλος Μοσχόπουλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καρκατζούνης Θεοφάνης
2. Πράτανος Απόστολος
3. Αποστόλου Στυλιανός
4. Αναγνώστου Πασχάλης

κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πανταζή Ιωάννα, υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης,
για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο της ηµερησίας διατάξεως θέµα είπε ότι µε την 431/2016
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Καθ’ ύψος &
κατ’επέκταση προσθήκες 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου Θέρµης Τριαδίου & εσωτερικές
διαρρυθµίσεις
υφιστάµενου
κτιρίου»,
προϋπολογισµού
2.540.000,00€
(συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 7/2016 µελέτη της
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τµήµα Κτιριακών έργων και υπαίθριων χώρων) ∆ήµου
Θέρµης.
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Το έργο έχει ενταχθεί για χρηµατοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Κεντρική
Μακεδονία 2014-2020” µε αριθµό ΟΠΣ 5000981 µε το ποσό των 2.540.000€, σύµφωνα
µε το ανωτέρω σχετικό.
Επειδή εκτιµήθηκε ότι µε τις απαιτούµενες διαδικασίες (προκήρυξη, διαδικασία
διαγωνισµού, προσυµβατικός έλεγχος, πρόσκληση για προσκόµιση δικαιολογητικών
κ.λ.π.) η σύµβαση θα υπογραφόταν αρχές του 2017, δεν δαπανήθηκαν χρήµατα εντός
του 2016.
Από το ανωτέρω ποσό εκτιµήθηκε, σύµφωνα και µε το χρονοδιάγραµµα του έργου και
τις τµηµατικές προθεσµίες, ότι θα δαπανηθεί ποσό 1.500.000,00€ εντός του έτους 2017
και ποσό 1.040.000,00€ εντός του έτους 2018.
Με την ίδια απόφαση αποφασίστηκε η εκτέλεση του έργου µε ανοιχτό διαγωνισµό µε
κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
Τέλος µε την 472/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές για την εκτέλεση του έργου και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης
δηµοπρασίας.
Σε εκτέλεση των ανωτέρω, µε την υπ’αριθµ. 9/2017 απόφασή της η Οικονοµική
Επιτροπή δέσµευσε πίστωση 1.500.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.69.7321.108
προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο : “Καθ’ύψος
και κατ’επέκταση προσθήκες 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου Θέρµης-Τριαδίου και
εσωτερικές διαρρυθµίσεις υφιστάµενου κτιρίου” (α/α 57) και παρείχε την έγκριση
για ανάληψη υποχρέωσης ποσού 1.040.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) για το
έτος 2018 σε βάρος της πίστωσης του αντίστοιχου Κ.Α.Ε. προϋπολογισµού οικ. Έτους
2018.
Στη δηµοπρασία που έλαβε χώρα την 10η-1-2017 και όπως προκύπτει από το σχετικό
πρακτικό κατέθεσαν προσφορά οι:














ΜΗΛΙΩΤΗΣ Ο.Ε., µε αριθµό φακέλου 1
ΦΟΡΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε., µε αριθµό φακέλου 2
∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., µε αριθµό φακέλου 3
ΖΩΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, µε αριθµό φακέλου 4
∆ΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ, µε αριθµό φακέλου 5
Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε., µε αριθµό φακέλου 6
Σ. ΠΕΝΤΟΒΕΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. µε δ.τ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε., µε
αριθµό φακέλου 7
ΛΟΥΚΑΣ ΑΘ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. µε δ.τ. P.K.M.C. Eng , µε
αριθµό φακέλου 8
ΤΡΙΕ∆ΡΟΣ Α.Τ.Ε., µε αριθµό φακέλου 9
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ Π. ΘΕΟΧΑΡΗΣ, µε αριθµό φακέλου 10
Κ/Ξ ΓΚΟΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓ. ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΗΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ, µε αριθµό φακέλου 11
ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, µε αριθµό φακέλου 12
Β. ΜΑΤΘΑΙΟΥ & ΣΙΑ Μηχανικοί-Εργολήπτες-Κατασκευαστές µε δ.τ.-ΜΕΚ
Ο.Ε., µε αριθµό φακέλου 13
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 ΣΑΜΑΡΑ ΞΕΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, µε αριθµό φακέλου 14
 ΜΠΟΥΓΑΪ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
µε δ.τ. ΕΠΙ∆ΟΜΗ ΑΤΕ, µε αριθµό φακέλου 15
 ΑΤΕ ΠΑΓΩΝΗ, µε αριθµό φακέλου 16
 ΙΣΟ∆ΟΜΗ Ε.Ε., µε αριθµό φακέλου 17
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε., µε αριθµό φακέλου 18
 ΒΑΣΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., µε αριθµό φακέλου 19
 ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., µε αριθµό φακέλου 20
 ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε., µε αριθµό φακέλου 21
 ΠΑΤΙΚΑΣ Ν.-ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε., µε αριθµό φακέλου 22
 Κ/Ξ ∆ΗΜΟΣ ΒΡΥΖΑΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, µε αριθµό φακέλου
23
 ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε., µε αριθµό φακέλου 24
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 485/2016
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, γνωµοδότησε µε το από 10-1-2017 πρακτικό
αξιολόγησης προς την οικονοµική επιτροπή για την έγκριση του αποτελέσµατος της
δηµοπρασίας και την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου
την εταιρία « ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.», µε αρ. φακέλου 3, η οποία προσέφερε µέση
έκπτωση Εµ 58,27%βάσει των κριτηρίων ανάθεσης, όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της
σύµβασης.
Τέλος µε την υπ’ αριθµ. 39/2017 απόφασή της η Οικονοµική Επιτροπή ενέκρινε το
ανωτέρω πρακτικό και το αποτέλεσµα της από 10-1-2017 δηµοπρασίας για την
εκτέλεση του έργου µε τίτλο: «Καθ’ύψος και κατ’επέκταση προσθήκες 5ου
∆ηµοτικού Σχολείου Θέρµης-Τριαδίου και εσωτερικές διαρρυθµίσεις υφιστάµενου
κτιρίου» πρ/µού 2.540.000,00€(συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α.) σύµφωνα µε
το σχετικό πρακτικό της αρµόδιας επιτροπής µε το οποίο η επιχείρηση ∆ΥΝΑΜΙΚΗ
ΕΡΓΩΝ Α.Ε., µε αριθµό φακέλου 3 προσέφερε µέση έκπτωση Εµ 58,27%
Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες την 1η/2/2017 και κατά της
ανωτέρω απόφασης δεν κατατέθηκε καµία ένσταση (άρθρο 100 παρ. 4 Ν. 4412/2016)
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, ο συµµετέχων κλήθηκε µε την υπ’ αριθ. Πρωτ
3280/2017 πρόσκληση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, να προσκοµίσει σε
σφραγισµένο φάκελο, εντός 10 ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα
προβλεπόµενα από το άρθρο 103 του Ν.4412/2016.
Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 1/2/2017.
Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία µε την µε αριθµό πρωτ. 7280/6-22017 (αρ.πρωτ. ∆ήµου Θέρµης 3994/8-2-2017) αίτησή του, σφραγισµένο φάκελο
δικαιολογητικών, την 8η/2/2017, συνεπώς εµπροθέσµως.
Η Επιτροπή διαγωνισµού µε το από 24/2/2017 πρακτικό αφού προχώρησε σε έλεγχο
των δικαιολογητικών, τα έκανε αποδεκτά καθώς διαπίστωσε την πληρότητα και την
εγκυρότητά τους και προτείνει την ανάθεση της σύµβασης στην εταιρία ∆ΥΝΑΜΙΚΗ
ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
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Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού
της επιτροπής διαγωνισµού και κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου το
σχετικό πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού, τις διατάξεις του Ν.
3463/2006, του Ν. 3852/2010 και του Ν.4412/2016 και τις σχετικές αποφάσεις
ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι Ζ ΕΙ

οµόφωνα

1.

Εγκρίνει το υπ’ αριθµ. 24/2/2017 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο : «Καθ’ ύψος &
κατ’επέκταση προσθήκες 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου Θέρµης_Τριαδίου &
εσωτερικές
διαρρυθµίσεις
υφιστάµενου
κτιρίου»,
προϋπολογισµού
2.540.000,00€(συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε το οποίο η
επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού προτείνει την ανάθεση της σύµβασης στην
εταιρία ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., η οποία προσέφερε µέση έκπτωση Εµ
58,27% διότι κατέθεσε όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, και διαπιστώθηκε
η πληρότητα και η εγκυρότητά τους.

2.

Κατακυρώνει και αναθέτει την εκτέλεση του έργου µε τίτλο : «Καθ’ ύψος &
κατ’επέκταση προσθήκες 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου Θέρµης_Τριαδίου &
εσωτερικές
διαρρυθµίσεις
υφιστάµενου
κτιρίου»,
προϋπολογισµού
2.540.000,00€(συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α.),
στην εταιρία
∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., η οποία προσέφερε µέση έκπτωση Εµ 58,27% βάσει
των κριτηρίων ανάθεσης, όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της σύµβασης.

Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 360 επόµενα του Ν.4412/2016:
“...σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή
τηλεοµοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας,
άλλως,
(γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης
που βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. Ειδικά για την
άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την
πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ.....
....Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της
κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται µε
απόφαση της ΑΕΠΠ µετά από άσκηση προσφυγής, σύµφωνα µε το άρθρο 368. Κατά
τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της
διαγωνιστικής διαδικασίας, µε την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
366.....”
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 132/2017
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.

ΑΔΑ: 6099ΩΡΣ-ΖΦΜ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Υ Π Ο Γ ΡΑ Φ Ε Σ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

