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∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ αριθµ. 5/25-1-2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής Θέρµης
Αριθµ.Αποφ. 39/2017

ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού διενέργειας
δηµοπρασίας για την εκτέλεση του
έργου µε τίτλο: «Καθ’ύψος και
κατ’επέκταση
προσθήκες
5ου
∆ηµοτικού
Σχολείου
ΘέρµηςΤριαδίου
και
εσωτερικές
διαρρυθµίσεις υφιστάµενου κτιρίου»

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 25η-1-2017 ηµέρα
Τετάρτη και ώρα 8.30 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης µετά
από την υπ’αριθ. 1796/20-1-2017 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 7
µέλη, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος
Γεωργαλή Ζωή
Πράτανος Απόστολος
1. Καρκατζίνος Νικόλαος
Αναγνώστου Πασχάλης
2. Αποστόλου Στυλιανός
Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
Γκιζάρης Στέργιος
Αγοραστούδη Ευγενία (αναπληρωµατικό µέλος)

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
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.),
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σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 7/2016 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
(Τµήµα Κτιριακών έργων και υπαίθριων χώρων) ∆ήµου Θέρµης.
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 ΘέρµηςΤριαδίου 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:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

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
8) ΛΟΥΚΑΣ ΑΘ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. µε δ.τ. P.K.M.C. Eng , µε
αριθµό φακέλου 8
9) ΤΡΙΕ∆ΡΟΣ Α.Τ.Ε., µε αριθµό φακέλου 9
10) ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ Π. ΘΕΟΧΑΡΗΣ, µε αριθµό φακέλου 10
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11) Κ/Ξ ΓΚΟΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓ. ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΗΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ, µε αριθµό φακέλου 11
12) ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, µε αριθµό φακέλου 12
13) Β. ΜΑΤΘΑΙΟΥ & ΣΙΑ Μηχανικοί-Εργολήπτες-Κατασκευαστές µε δ.τ.-ΜΕΚ
Ο.Ε., µε αριθµό φακέλου 13
14) ΣΑΜΑΡΑ ΞΕΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, µε αριθµό φακέλου 14
15) ΜΠΟΥΓΑΪ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ µε δ.τ. ΕΠΙ∆ΟΜΗ ΑΤΕ, µε αριθµό φακέλου 15
16) ΑΤΕ ΠΑΓΩΝΗ, µε αριθµό φακέλου 16
17) ΙΣΟ∆ΟΜΗ Ε.Ε., µε αριθµό φακέλου 17
18) ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε., µε αριθµό φακέλου 18
19) ΒΑΣΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., µε αριθµό φακέλου 19
20) ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., µε αριθµό φακέλου 20
21) ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε., µε αριθµό φακέλου 21
22)ΠΑΤΙΚΑΣ Ν.-ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε., µε αριθµό φακέλου 22
23)Κ/Ξ ∆ΗΜΟΣ ΒΡΥΖΑΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, µε αριθµό
φακέλου 23
24) ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε., µε αριθµό φακέλου 24
Μετά την ολοκλήρωση του πλήρους ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και
των οικονοµικών προσφορών για το σύνολο των διαγωνιζόµενων, η Επιτροπή έκρινε
ότι κάτωθι προσφορές ήταν πλήρεις και παραδεκτές και συγκεκριµένα :
1.ΜΗΛΙΩΤΗΣ Ο.Ε., µε αριθµό φακέλου 1 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ

48,61%
2.∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., µε αριθµό φακέλου 3 και προσφερόµενη µέση

έκπτωση Εµ 58,27%
3.∆ΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ, µε αριθµό φακέλου 5 και προσφερόµενη

µέση έκπτωση Εµ 48,14%
4.Σ. ΠΕΝΤΟΒΕΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. µε δ.τ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε., µε

αριθµό φακέλου 7 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 57,20%
5.ΤΡΙΕ∆ΡΟΣ Α.Τ.Ε., µε αριθµό φακέλου 9 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ

53,85%
6.ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ Π. ΘΕΟΧΑΡΗΣ, µε αριθµό φακέλου 10 και προσφερόµενη µέση

έκπτωση Εµ 52,11%
7.Κ/Ξ

ΓΚΟΤΣΗΣ

ΕΥΑΓΓ.

ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΜΠΑΚΑΛΗΣ

ΗΡ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ, µε αριθµό φακέλου 11 και προσφερόµενη µέση έκπτωση
Εµ 52,28%
8.ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, µε αριθµό φακέλου 12 και προσφερόµενη µέση

έκπτωση Εµ 50,44%
9.Β. ΜΑΤΘΑΙΟΥ & ΣΙΑ Μηχανικοί-Εργολήπτες-Κατασκευαστές µε δ.τ.-ΜΕΚ

Ο.Ε., µε αριθµό φακέλου 13 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 47,82%,
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10.ΣΑΜΑΡΑ ΞΕΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, µε αριθµό φακέλου 14 και προσφερόµενη

µέση έκπτωση Εµ 47,06%
11.ΜΠΟΥΓΑΪ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ µε

δ.τ. ΕΠΙ∆ΟΜΗ ΑΤΕ, µε αριθµό φακέλου 15 και προσφερόµενη µέση
έκπτωση Εµ 52,35%
12.ΙΣΟ∆ΟΜΗ Ε.Ε., µε αριθµό φακέλου 17 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ

55,58%
13.ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., µε αριθµό φακέλου 20 και προσφερόµενη µέση

έκπτωση Εµ 41,20%
14.ΠΑΤΙΚΑΣ

Ν.-ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ

Γ.

Ο.Ε.,

µε

αριθµό

φακέλου

22

και

προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 53,02%
15.Κ/Ξ ∆ΗΜΟΣ ΒΡΥΖΑΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, µε αριθµό φακέλου

23 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 41,45%
16. ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε., µε αριθµό φακέλου 24 και προσφερόµενη µέση

έκπτωση Εµ 45,13%

ενώ έκρινε ως απαράδεκτες τις παρακάτω προσφορές και συγκεκριµένα:
1.

ΦΟΡΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε., µε αριθµό φακέλου 2 και προσφερόµενη µέση
έκπτωση Εµ 52,97%, διότι στην υπεύθυνη δήλωση που υπέβαλε, βεβαιώνει
την ασφαλιστική ενηµερότητα της εταιρίας, ενώ δε βεβαιώνει, την ασφαλιστική
ενηµερότητα τόσο των έργων που εκτελεί, όσο και των προσώπων που
στελεχώνουν το πτυχίο της, οι οποίες έχουν λήξει όπως αναγράφεται στην
ενηµερότητα πτυχίου που προσκόµισε, οπότε αποκλείεται από τη διαγωνιστική
διαδικασία, σύµφωνα µε το άρθρο 24.1 της διακήρυξης “Ο φάκελος των

δικαιολογητικών συµµετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισµού όλα τα
δικαιολογητικά (και µε τις διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 23...” .
Σύµφωνα µε την παρ. 23.2.1. της διακήρυξης “...Στην περίπτωση που η
φορολογική ή η ασφαλιστική ενηµερότητα που αναγράφονται στην
Ενηµερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την ηµεροµηνία αυτή, προσκοµίζεται
υπεύθυνη δήλωση......ότι ο συµµετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά
ενήµερος κατά την ηµέρα του διαγωνισµού.......” .
Η υποχρέωση για ταυτόχρονη αναφορά στην ασφαλιστική ενηµερότητα των
έργων που εκτελεί και των προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο, απορρέει
από το περιεχόµενο της παρ. 23.2.2.β της διακήρυξης, σύµφωνα µε το οποίο
υποβάλλονται µεταξύ άλλων, στο φάκελλο δικαιολογητικών του συµµετέχοντα,
“....πιστοποιητικά.....περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της

Εργοληπτικής Επιχείρησης, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης............, για την Εργ. Επ. και για τις Κοινοπραξίες στις
οποίες συµµετέχει, καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί...” και “........Τα
αποδεικτικά ασφαλιστικής ενηµερότητας........να αφορούν την ίδια την
επιχείριση, ενώ ειδικότερα πρέπει να προσκοµίζεται και ασφαλιστική
ενηµερότητα των ως άνω στελεχών προς το ΤΣΜΕ∆Ε....”.
2.

ΖΩΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, µε αριθµό φακέλου 4 και προσφερόµενη µέση
έκπτωση Εµ 42,47%, διότι δεν γίνεται δεκτή η υπ’αρ. 556832 Εγγυητική
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Επιστολή του ΤΣΜΕ∆Ε, που προσκόµισε, αφού η ισχύς που αναγράφεται, ήτοι
µέχρι 05/11/17, δε συµφωνεί µε τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 15 της
διακήρυξης όπου αναφέρεται ότι “Οι εγγυητικές επιστολές συµετοχής δεν

γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος µικρότερο των εννέα (9) µηνών και 30
ηµερών, από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης....δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ
τουλάχιστον µέχρι 11/11/17” , οπότε αποκλείεται από τη διαγωνιστική
διαδικασία, σύµφωνα µε το άρθρο 24.1 της διακήρυξης “Ο φάκελος των
δικαιολογητικών συµµετοχής περιέχει .......και επιπλέον (επίσης επί ποινή
αποκλεισµού): 1.Τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής του άρθρου 15 της
παρούσας.....”
3.

Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε., µε αριθµό φακέλου 6 και προσφερόµενη µέση
έκπτωση Εµ 54,27%, διότι δεν προκύπτει από πουθενά ότι είναι ασφαλιστικά
ενήµερη για τα έξι (6) υπό εκτέλεση έργα που αναφέρονται στην ενηµερότητα
πτυχίου που προσκόµισε και για τα οποία έχει λήξει η ασφαλιστική ενηµερότητα,
οπότε αποκλείεται από τη διαγωνιστική διαδικασία, σύµφωνα µε το άρθρο 24.1
της διακήρυξης “Ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής περιέχει επί ποινή

αποκλεισµού όλα τα δικαιολογητικά (και µε τις διακρίσεις) που αναφέρονται στο
άρθρο 23...” ..
Σύµφωνα µε την παρ. 23.2.1. της διακήρυξης “...Στην περίπτωση που η
φορολογική ή η ασφαλιστική ενηµερότητα που αναγράφονται στην
Ενηµερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την ηµεροµηνία αυτή, προσκοµίζεται
υπεύθυνη δήλωση......ότι ο συµµετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά
ενήµερος κατά την ηµέρα του διαγωνισµού.......” .
Η υποχρέωση για ταυτόχρονη αναφορά στην ασφαλιστική ενηµερότητα των
έργων που εκτελεί, απορρέει από το περιεχόµενο της παρ. 23.2.2.β της
διακήρυξης , σύµφωνα µε το οποίο υποβάλλονται µεταξύ άλλων, στο φάκελλο
δικαιολογητικών του συµµετέχοντα, “....πιστοποιητικά.....περί του ότι έχουν

εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της Εργοληπτικής Επιχείρησης, όσον αφορά στην
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης............, για την Εργ. Επ. και
για τις Κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει, καθώς και για κάθε έργο που
εκτελεί...”
4.

ΛΟΥΚΑΣ ΑΘ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. µε δ.τ. P.K.M.C. Eng , µε
αριθµό φακέλου 8 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 34,25%, διότι ο
φάκελος προσφοράς κατατέθηκε ιδιοχείρως στην επιτροπή του ∆ιαγωνισµού
από τον Κρικέλη Μιλτιάδη µε Α.∆.Τ. ΑΕ337183, για τον οποίο δεν προκύπτει
από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν, ότι αποτελεί νόµιµο εκπρόσωπο της
εταιρείας ή εξουσιοδοτηµένο οµόρρυθµο εταίρο της Εργοληπτικής Επιχείρησης,
για να έχει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3.3 της διακήρυξης, το
δικαίωµα να υποβάλλει την προσφορά, οπότε αποκλείεται από τη διαγωνιστική
διαδικασία, σύµφωνα µε το άρθρο 24.1 της διακήρυξης “Ο φάκελος των

δικαιολογητικών συµµετοχής περιέχει .......και επιπλέον (επίσης επί ποινή
αποκλεισµού): 4. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νοµιµοποίηση του φυσικού
προσώπου που υποβάλει την προσφορά για λογαριασµό της εργοληπτικής
επιχείρησης, όπως ορίζεται στην παρ. 3.3 της παρούσας ∆ιακήρυξης”
5.

ΑΤΕ ΠΑΓΩΝΗ, µε αριθµό φακέλου 16 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ
48,05%, διότι δεν προκύπτει από πουθενά ότι είναι ασφαλιστικά και
φορολογικά ενήµερη για την κοινοπραξία στην οποία συµµετέχει και το έργο
που εκτελεί ως κοινοπραξία, όπως αναφέρονται στην ενηµερότητα πτυχίου που
προσκόµισε και για τα οποία έχει λήξει η ασφαλιστική και φορολογική
ενηµερότητα, οπότε αποκλείεται από τη διαγωνιστική διαδικασία, σύµφωνα µε
το άρθρο 24.1 της διακήρυξης “Ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής
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περιέχει επί ποινή αποκλεισµού όλα τα δικαιολογητικά (και µε τις διακρίσεις)
που αναφέρονται στο άρθρο 23...”
Σύµφωνα µε την παρ. 23.2.1. της διακήρυξης “...Στην περίπτωση που η
φορολογική ή η ασφαλιστική ενηµερότητα που αναγράφονται στην
Ενηµερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την ηµεροµηνία αυτή, προσκοµίζεται
υπεύθυνη δήλωση......ότι ο συµµετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά
ενήµερος κατά την ηµέρα του διαγωνισµού.......” .
Η υποχρέωση για ταυτόχρονη αναφορά στην ασφαλιστική ενηµερότητα των
έργων που εκτελεί, απορρέει από το περιεχόµενο της παρ. 23.2.2.β της
διακήρυξης , σύµφωνα µε το οποίο υποβάλλονται µεταξύ άλλων, στο φάκελλο
δικαιολογητικών του συµµετέχοντα, “....πιστοποιητικά.....περί του ότι έχουν

εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της Εργοληπτικής Επιχείρησης, όσον αφορά στην
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης............, για την Εργ. Επ. και
για τις Κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει, καθώς και για κάθε έργο που
εκτελεί...”
6.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε., µε αριθµό φακέλου 18 και προσφερόµενη
µέση έκπτωση Εµ 35,08%, διότι
(α) Έχει παρέλθει η ηµεροµηνία ισχύος του πιστοποιητικού εκπλήρωσης των
οικονοµικών υποχρεώσεων της εταιρίας, προς την επαγγελµατική εργοληπτική
ένωση (ΣΑΤΕ) που προσκόµισε, αλλά δεν υπέβαλε ταυτόχρονα και υπεύθυνη
δήλωση που να δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραµµένη σε τέτοιου είδους
οργανώσεις, υποχρέωση που απορρέει από το άρθρο 23.2.2.ε της διακήρυξης.
(β) ∆εν κατατέθηκε πιστοποιητικό που να αποδεικνύει την ασφαλιστική
ενηµερότητα της εταιρίας στο ΤΣΜΕ∆Ε, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
23.2.2.β της διακήρυξης “....Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενηµερότητας

πρέπει να προέρχονται από όλους τους ασφαλιστικούς οργανισµούς και να
αφορούν την ίδια την επιχείρηση, ενώ ειδικότερα πρέπει ......”
Αποκλείεται από τη διαγωνιστική διαδικασία, σύµφωνα µε το άρθρο 24.1 της
διακήρυξης “Ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής περιέχει επί ποινή

αποκλεισµού όλα τα δικαιολογητικά (και µε τις διακρίσεις) που αναφέρονται
στο άρθρο 23...”.
7.

ΒΑΣΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., µε αριθµό φακέλου 19 και
προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 48,45%, διότι στην υπεύθυνη δήλωση που
προσκόµισε και την υπογράφει ο Απόστολος ∆αδιώτης ως πρόεδρος και
∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρίας, δεν αναφέρεται ρητά ότι ο πρόεδρος και
οι ∆ιευθύνοντες σύµβουλοι της εταιρείας δεν έχουν καταδικαστεί µε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση για τις περιπτώσεις “(δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή
εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες ........” και “(στ)
παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων......”, όπως
αναγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 22.2 της διακήρυξης και παράλληλα έχει
παραληφθεί να γίνει ανάλογη υπεύθυνη δήλωση
για το σύνολο των
αδικηµάτων του προαναφερόµενου άρθρου, για όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της εταιρείας, υποχρέωση που απορρέει από το άρθρο 23.2.2.α.
(ii) της διακήρυξης, οπότε αποκλείεται από τη διαγωνιστική διαδικασία,
σύµφωνα µε το άρθρο 24.1 της διακήρυξης “Ο φάκελος των δικαιολογητικών

συµµετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισµού όλα τα δικαιολογητικά (και µε τις
διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 23...”.
8.

ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε., µε αριθµό φακέλου 21 και προσφερόµενη µέση έκπτωση
Εµ 53,43%, διότι έχει λήξει η ασφαλιστική ενηµερότητα δύο εκ των
τεσσάρων προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο κι έχουν υποχρέωση
ασφάλισης στο ΤΣΜΕ∆Ε, όπως αναγράφεται στην ενηµερότητα πτυχίου που
προσκόµισε, ήτοι οι ∆ηµήτριος Ταµπάκης και Μαρία Γιαννή και δεν προκύπτει
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από πουθενά ότι είναι ασφαλιστικά ενήµεροι κατά την ηµέρα διεξαγωγής του
διαγωνισµού, οπότε αποκλείεται από τη διαγωνιστική διαδικασία, σύµφωνα µε
το άρθρο 24.1 της διακήρυξης “Ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής

περιέχει επί ποινή αποκλεισµού όλα τα δικαιολογητικά (και µε τις διακρίσεις)
που αναφέρονται στο άρθρο 23...” .
Σύµφωνα µε την παρ. 23.2.1. της διακήρυξης “...Στην περίπτωση που η
φορολογική ή η ασφαλιστική ενηµερότητα που αναγράφονται στην
Ενηµερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την ηµεροµηνία αυτή, προσκοµίζεται
υπεύθυνη δήλωση......ότι ο συµµετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά
ενήµερος κατά την ηµέρα του διαγωνισµού.......” .
Η υποχρέωση για ταυτόχρονη αναφορά στην ασφαλιστική ενηµερότητα και
των προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο, απορρέει από το περιεχόµενο της
παρ. 23.2.2.β της διακήρυξης , σύµφωνα µε το οποίο υποβάλλονται µεταξύ
άλλων, στο φάκελλο δικαιολογητικών του συµµετέχοντα, “........Τα

αποδεικτικά ασφαλιστικής ενηµερότητας........να αφορούν την ίδια την
επιχείριση, ενώ ειδικότερα πρέπει να προσκοµίζεται και ασφαλιστική
ενηµερότητα των ως άνω στελεχών προς το ΤΣΜΕ∆Ε....”

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω και όπως ορίζει το άρθρο. 4.1.θ της διακήρυξης, η
επιτροπή εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης στην επιχείρηση ∆ΥΝΑΜΙΚΗ
ΕΡΓΩΝ Α.Ε., µε αριθµό φακέλου 3 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ
58,27%, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης, όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της
σύµβασης.
Το παρόν υποβάλλεται στην αναθέτουσα Αρχή, ήτοι στην Οικονοµική Επιτροπή,
για έγκριση του αποτελέσµατος, επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου
106 του Ν. 4412/2016.
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Οικονοµικής
Επιτροπής το από 10-1-2017 πρακτικό δηµοπρασίας, πρότεινε την έγκριση του
αποτελέσµατος και κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου,
τα πρακτικά δηµοπρασίας, τις σχετικές αποφάσεις τη διακήρυξη του έργου
καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

οµόφωνα

Εγκρίνει το αποτέλεσµα της από 10-1-2017 δηµοπρασίας για την εκτέλεση του
έργου µε τίτλο: «Καθ’ύψος και κατ’επέκταση προσθήκες 5 ου ∆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%
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 39/2017
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως
εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

