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  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της  συνεδρίασης αριθμ.22/2017      της Οικονομικής Επιτροπής   

του Δήμου Αλμωπίας
Αριθμ. Απόφ : 234/2017 ΘΕΜΑ 10ο: ΄Εγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κα-

τακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για το έργο “Ασφαλτό-
στρωση  Δ.Ε. Εξαπλατάνου”.

          Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 23  Οκτωβρίου,  του έτους 2017,  ημέρα 
Δευτέρα  και ώρα  14:30  (2:30  μ.μ.)  συνεδρίασε η Οικονομική   Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό 26541/19-10-2017 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 επτά (7) μελών 
προσήλθαν τέσσερα  (4), δηλαδή:

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μπίνος  Γ. Δημήτριος  (Πρόεδρος) 1 Ουργαντζόγλου  Ι.  Απόστολος             
2. Αβραμίκας  Χρ.  Στέφανος 2 Χουρσόγλου Δ. Χρήστος
3. Χατζηγιαννίδης  Δ.  Γεώργιος, 

αναπληρωματικό  μέλος,   (αντί  του 
Κετικίδη  Π. Ιωάννη) 3

Καλδερεμτζή   Θ. Δέσποινα (Αντιπρόεδρος)

4. Πασόης  Ι.  Δημήτριος (που  δεν παρουσιάσθηκαν  αν και κλήθηκαν 
νόμιμα)

       Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος  του Δήμου Αλμωπίας, Πασόης  Ν. Ιωάννης,  για την 
τήρηση των πρακτικών.   Επίσης, παραβρέθηκε κατά τη  συζήτηση του 16ου θέματος της ημερήσιας 
διάταξης  και  ο  Αναπληρωτής   Προϊστάμενος  του  Τμήματος  Οικονομικών  Υπηρεσιών  κ. 
Χατζηαναγνώστου  Νικόλαος  και   η  Ειδικός  Συνεργάτης  Δημάρχου,  δικηγόρος  Έδεσσας,  κα 
Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη  κατά τη συζήτηση του 16ου, 14ου, 15ου, 1ου, 13ου, 5ου  και  6ου θέματος, 
χωρίς δικαίωμα ψήφου  στην Οικονομική Επιτροπή.     
     Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το  10ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έθεσε υπόψη της  οικονομικής επιτροπής το από 16/10/2017 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης  του  προσωρινού αναδόχου για το έργο  “Ασφαλτόστρωση  Δ.Ε. Εξαπλατάνου”,  το 
οποίο έχει ως  εξής: 

“......................................
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       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:
-Τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016 (ΦΕΚ  147/08.08.2016  τεύχος  Α’)
Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ και  
2014/25/ΕΕ).
−Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α')
−Τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.3463/2006 «Κύρωση  του  Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων»  (ΦΕΚ 
114/8.6.2006 τεύχος Α')
-Την  αριθμ. 8/2017 Τεχνική Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
-Την  εξειδικευμένη   πίστωση  ποσού  40.000,00  ευρώ   στον  Κ.Α.  30/7323.0048    του  εγκεκριμένου  
προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017
-Την  υπ΄  αριθμ.  45/2017 Απόφαση  Δ.Σ.  με  την  οποία  καθορίστηκε  και  ο  τρόπος  διεξαγωγής  του  
διαγωνισμού.
-Την   αριθμ.  53/2017  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου  Αλμωπίας  περί  συγκρότησης  της  
Επιτροπής
-Το   αριθμ.  πρωτ.  15707/10-7-2017  έγγραφο  (εισήγηση)  του  Τμήματος  Τεχνικών  Υπηρεσιών  Δήμου  
Αλμωπίας
-Την  αριθμ. 131/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας, σχετικά με τον καθορισμό  
των όρων δημοπράτησης 
-Το από 07/08/2017 Πρακτικό Δημοπράτησης του  ανωτέρω έργου
-Το   αριθμ.  πρωτ.  18187/8-8-2017  έγγραφο  (εισήγηση)  του  Τμήματος  Τεχνικών  Υπηρεσιών  Δήμου  
Αλμωπίας
-Την αριθμ. 165/2017 (ΑΔΑ:ΩΑ8ΣΩΨΩ-ΣΗ1) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την έγκριση  
του πρακτικού διαγωνισμού του έργου, 
-Το από  16/10/2017 πρακτικό  ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για το  
έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Δ.Ε. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ»,
-Την εισήγηση του Προέδρου της Ο.Ε,
και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

Αποφασίζει    ομόφωνα  

      1) Εγκρίνει το από 16/10/2017 Πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού  για το έργο “Ασφαλτόστρωση  Δ.Ε. Εξαπλατάνου”,   από το οποίο, μεταξύ των 
άλλων,  προκύπτει ότι η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή 
των  δικαιολογητικών  που  υποβλήθηκαν  από  την   “ΑΞΙΟΝ  ΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Ε.”. Τα 
δικαιολογητικά  αυτά  είναι  πλήρη  και  σύμφωνα  με  τα  όσα  προβλέπει  το  άρθρο  10ο   της 
διακήρυξης. 
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        2) Κατακυρώνει την   εκτέλεση  του έργου “Ασφαλτόστρωση  Δ.Ε. Εξαπλατάνου”,  στην 
εταιρία   “ΑΞΙΟΝ  ΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Ε.”   γιατί  κατέθεσε  όλα  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά 
κατακύρωσης,  καθώς  επίσης η  προσφορά  του  είναι  πλήρης,  σύμφωνη  με  τους  όρους  της 
διακήρυξης  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  προσέφερε  τη  χαμηλότερη  τιμή  (μεγαλύτερο 
ποσοστό   έκπτωσης  47%). 
       3)Αναθέτει στο Δήμαρχο την πραγματοποίηση των περαιτέρω ενεργειών για την υπογραφή 
των σχετικών  συμβάσεων. 

                                                     
                                 Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 234/2017

                ……………………………………………………….
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  02 Νοεμβρίου   2017

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.
                                    

                                                       ΜΠΙΝΟΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
      ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΑΛΜΩΠΙΑΣ
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