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  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της  συνεδρίασης αριθμ. 20/2017      της Οικονομικής Επιτροπής   

του Δήμου Αλμωπίας
Αριθμ. Απόφ : 206/2017 ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση   πρακτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο  

“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ  ΔΕ  ΑΡΙΔΑΙΑΣ” .

       Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα  σήμερα  26  Σεπτεμβρίου, του έτους 2017,  ημέρα 
Τρίτη  και ώρα  14:30  (2:30  μ.μ.)  συνεδρίασε η Οικονομική   Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση του  Δημάρχου με αριθμό 23117/22-09-2017  που δόθηκε στο κάθε μέλος 
χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου ε π τ ά  (7) μελών 
προσήλθαν τέσσερις (4), δηλαδή:

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Μπίνος  Γ. Δημήτριος  (Πρόεδρος) 1  Ουργαντζόγλου  Ι.  Απόστολος
2 Αβραμίκας Χρ.  Στέφανος 2 Χουρσόγλου  Δ. Χρήστος
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Χατζηγιαννίδης  Δ.  Γεώργιος, 
αναπληρωματικό μέλος,  στη θέση 
του κ. Κετικίδη  Π. Ιωάννη 3

Καλδερεμτζή   Θ. Δέσποινα (Αντιπρόεδρος)

4 Πασόης  Ι.  Δημήτριος (που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)
       Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος  του Δήμου Αλμωπίας, Πασόης  Ν. Ιωάννης,  για την 
τήρηση των  πρακτικών.   Επίσης,  παραβρέθηκε  μόνο  στο  16ο,  17ο  και  18ο θέμα  και   η  Ειδικός 
Συνεργάτης  Δημάρχου,  δικηγόρος  Έδεσσας,  κα  Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη  χωρίς  δικαίωμα ψήφου 
στην Οικονομική Επιτροπή.  
    Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούμενος το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 22910/21-09-
2017  έγγραφο  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών,   Περιβάλλοντος   και  Πολεοδομίας  Δήμου 
Αλμωπίας   με θέμα Έγκριση   πρακτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ  ΔΕ  ΑΡΙΔΑΙΑΣ”, το οποίο έχει ως  εξής:
“............................ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»
Σχετικά: 

1. Η  με  αριθ.  53/2017  απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  για  έγκριση  πρακτικού  κλήρωσης 
επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών έργων του Δήμου

2. Η με αριθ. πρωτ. 20613- 05/09/2017 Περίληψη Διακήρυξης  του έργου του θέματος
3. Το από 20/09/2017 πρακτικό διαγωνισμού έργου του θέματος
Σύμφωνα  με  το  (3)  σχετικό,  στον  διαγωνισμό  του  έργου  με  τίτλο  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ», που πραγματοποιήθηκε στις 20/09/2017 στην αίθουσα 
Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δημαρχείου  Αλμωπίας,  υπέβαλαν  προσφορές  με  αύξουσα  σειρά  οι 
κάτωθι:

1

ΑΔΑ: 7ΧΩΨΩΨΩ-ΒΗΝ



1. Παπαδόπουλος Ανέστης Ο.Ε ,  με έκπτωση 26%
2. Τόκας Αστέριος & ΣΙΑ Ε.Ε., με έκπτωση 23%
3. Ανδρονικίδης Ιωάννης,  με έκπτωση 7%
4. Ευταξιάδης Γεώργιος, με έκπτωση 15%
5. ΤΟΜΗ Ο.Ε.,  με έκπτωση 24%
6. Παυλίδης Σωκράτης ΤΟΜΗ Ο.Ε.,  με έκπτωση 24%
7. Βώττης Παναγιώτης, με έκπτωση 35%

Η επιτροπή διαγωνισμού ολοκλήρωσε τη σύνταξη και έκδοση του πρακτικού διαγωνισμού σύμφωνα 
με το οποίο εισηγείται ως προσωρινό μειοδότη του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» τον προσφέροντα με αύξοντα αριθμό (7) ,κο Βώττη Παναγιώτη, με 
έκπτωση 35% ( τριάντα πέντε τοις εκατό). 
Υποβάλλουμε  το  πρακτικό  στην  αναθέτουσα  αρχή,  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Αλμωπίας 
όπως:

1. Εγκρίνει  το  από  20/09/2017  πρακτικό  διαγωνισμού  του  έργου  με  τίτλο  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»

2. Αναθέσει τη σύμβαση στον  Βώττη Παναγιώτη με έκπτωση 35% ( Τριάντα πέντε)
3. Εξουσιοδοτήσει  τον  υπάλληλο  του  Τμήματος  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Αλμωπίας 

Δοϊνάκη Δημήτριο,  Μηχανικό, που χειρίζεται το φάκελο του έργου, να κοινοποιήσει την 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής σε όλους τους προσφέροντες, με κάθε πρόσφορο τρόπο 
επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση (πέντε ημερολογιακές μέρες) κατά 
τα οριζόμενα στην παράγραφο στ του άρθρου 9 της διακήρυξης του έργου.

 Συνημμένα:

         1. Το από 20/9/2017 πρακτικό διαγωνισμού .................................”
        Σύμφωνα  με  την  περιπτ.  ε  της  παρ. 1 του άρθρου  72  του  Ν.  3852/1Ο  η Οικονομική 
Επιτροπή  «με την επιφύλαξη της παραγράφου  4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει 
τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

    Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά. 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) Tις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
2) Tις διατάξεις του  Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
3)Το Π.Δ. 218/99 και το Ν.3263/2004
4) Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνο-
νται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζό-
μενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και  
ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και  
αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
5)Την  αριθμ. 16/2016  Τεχνική Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλμωπίας
6)Την εξειδικευμένη  πίστωση ποσού  26.000,00 ευρώ   στον  Κ.Α.  30/7336.0016   του εγκεκριμένου  
προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017
7)Την  υπ΄  αριθμ.  44/2017 Απόφαση  Δ.Σ.  με  την  οποία  καθορίστηκε  και  ο  τρόπος  διεξαγωγής  του  
διαγωνισμού.
8)Την  αριθμ. 127/2017  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας,  που αφορά ψήφιση  
πιστώσεων
9) Την  αριθμ. 53/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας, που αφορά  ΄Εγκριση  
πρακτικού κλήρωσης επιτροπών  διενέργειας διαγωνισμών έργων
10)Την  αριθμ. 144/2017 απόφαση Ο.Ε. περί Καθορισμού ΄Ορων Δημοπράτησης του ανωτέρω έργου 
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11)Το  αριθμ. πρωτ.  18525/10-08-2017  έγγραφο (εισήγηση) του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου  
Αλμωπίας
12)  Την   αριθμ. 162/2017  απόφαση  Ο.Ε.  περί   τροποποίησης  της  αριθμ.  144/2017  απόφασης  της  
Οικονομικής Επιτροπής
13)  Το  αριθμ. πρωτ.  22910/21-09-2017 έγγραφο (εισήγηση) της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου  
Αλμωπίας
14) Το από 20-9-2017 πρακτικό συνοπτικού διαγωνισμού του ανωτέρω έργου
12) Την εισήγηση του Προέδρου της Ο.Ε,
και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

Αποφασίζει   ομόφωνα     
     
       1)  Εγκρίνει το από 20  Σεπτεμβρίου  2017  Πρακτικό  διενέργειας συνοπτικού  διαγωνισμού 
(άρθρου  221  παρ.  1  του  Ν.  4412/2016),   για  το  έργο   “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ  ΔΕ  ΑΡΙΔΑΙΑΣ” ,  από το οποίο προκύπτει ότι, συμμετείχαν επτά (7) οικονομικοί φορείς, η 
επιτροπή διαγωνισμού ολοκλήρωσε τη σύνταξη και έκδοση του πρακτικού διαγωνισμού και εισηγείται 
ως προσωρινό μειοδότη του έργου τον προσφέρονται με αύξοντα  αριθμό (7)  Βώττη Παναγιώτη, με 
έκπτωση 35%.  
     2)  Εγκρίνει την ανάδειξη  του  Βώττη  Παναγιώτη,  ως προσωρινού αναδόχου,   του  έργου 
“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ  ΔΕ  ΑΡΙΔΑΙΑΣ”,  με ποσοστό έκπτωσης  35%.
    3) Εξουσιοδοτεί  τον υπάλληλο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  Αλμωπίας κ. 
Δοϊνάκη Δημήτριο,  Μηχανικό, που χειρίζεται το φάκελο του έργου, να κοινοποιήσει την απόφαση 
αναθέτουσας αρχής σε όλους τους  προσφέροντες, με κάθε πρόσφορο  τρόπο επί αποδείξει. Κατά της 
απόφασης αυτής χωρεί ένσταση (πέντε ημερολογιακές μέρες) κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο στ 
του άρθρου 9  της διακήρυξης  του έργου.    
                             
                              Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 206/2017

                ……………………………………………………….
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ  ΜΕΛΗ
(Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     Υ π ο γ ρ α φ έ ς)

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Αριδαία  04-10- 2017

                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.                                                 
                                                 
                                                
                 
                                                   ΜΠΙΝΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                                                ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ
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