
                                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ                    
ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                    
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ

 
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της  συνεδρίασης αριθμ. 1  7/201  8     της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Αλμωπίας

Αριθμ.Απόφ.:212/2018 Θέμα  1ο:ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ALMO ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΙΚΕ"  ΚΑΤΑ  ΤΗΣ  ΥΠ'  ΑΡΙΘ.
179/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ

   Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα  σήμερα   3 Αυγούστου,  του έτους 2018,
ημέρα  Παρασκευή   και  ώρα  09:30΄  π.μ.  στο  Δημοτικό  Κατάστημα   Αριδαίας.
συνεδρίασε έκτακτα η Οικονομική   Επιτροπή του Δήμου σύμφωνα με την παρ.6 εδ. γ΄ του
άρθρου  75 του  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010),  ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του
Δημάρχου με αριθμό 15730/03-08-2018, 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 τέσσερα  (4), ένα εκ των οποίων είναι αναπληρωματικό, δηλαδή :

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Μπίνος  Γ. Δημήτριος  (Πρόεδρος) 1 Κετικίδης Π. Ιωάννης, τακτικό μέλος
2 Αβραμίκας Χρ.  Στέφανος, τακτικό μέλος 2 Βέσκος Χ.  Δημήτριος, τακτικό μέλος 

3
Χατζηγιαννίδης  Δ.  Γεώργιος,    τακτικό
μέλος 3

Καλδερεμτζή   Θ. Δέσποινα (Αντιπρόεδρος)

4
Δόντσος  Χρήστος  (Αναπληρωματικό
μέλος) 4

Πασόης  Ι.  Δημήτριος, τακτικό μέλος 

  
      O  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και
εισηγούμενος το  μοναδικό 1ο  θέμα  ημερήσιας διάταξης, έθεσε  υπόψη των Μελών το από 02-
08-2018 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού  και το οποίο έχει ως εξής:

 <<.....Στην Αριδαία σήμερα την 02/08/18, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ. συνήλθε σε έκτακτη
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αλμωπίας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού
του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 290/2017
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την υπ.αριθμ.15067/25-
07-2018  ένσταση  της  ALMO ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ  ΙΚΕ  κατά  της
υπ.αριθμ 179/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Δοϊνάκης Δημήτριος
2) Παπασπύρου Μαρία
3) Ιατρίδης Γεώργιος

Με το  από 30/04/2018 πρακτικό  διενέργειας  του  συνοπτικού  διαγωνισμού για  το  έργο
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΙΦΙΑΝΗΣ»  (αριθμ.
Διακήρυξης 7930/05-04-2018-ΚΗΜΔΗΣ18PROC002921230 2018-04-05), η παρούσα Επιτροπή
πρότεινε την ανάδειξη των:
- «ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
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- «ΚΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»

Με την υπ’ αριθ. 119/07-05-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναδείχθηκε μετά
από  κλήρωση  προσωρινός  Ανάδοχος  ο  «ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ».  Σε  συνέχεια  της
απόφασης αυτής, ο  «ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» κλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ.  11839/07-
06-2018 πρόσκληση του Δημάρχου Αλμωπίας να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο, εντός 15
ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  πρόσκλησης  τα  προβλεπόμενα  από  το  άρθρο  10ο  της
διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Η  ανωτέρω  πρόσκληση  κοινοποιήθηκε  στον  προσωρινό  ανάδοχο  την  07/06/2018.  Ο
προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία το σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών με το
αριθ. πρωτ. 12578/18-06-2018, συνεπώς εμπρόθεσμα. 

Η Επιτροπή συνεδρίασε στις 21/06/2018 προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του ανωτέρω
φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτόν. 

Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που
υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο ήταν τα ακόλουθα:
 Βεβαίωση  Περιφερειακού  Μητρώου  ΠΕ  Πέλλας  με  αριθ.  10  και  ισχύ  05/05/2021  του

ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
 Ασφαλιστική  Ενημερότητα  (τ.ΙΚΑ)  με  Αριθ.  Πρωτ.  454  –  07/06/2018  και  ισχύ  μέχρι  τις

06/12/2018.
 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου με Αριθ.  Πρωτ. 5180-07/06/2018 (Εισαγγελία  Πρωτοδικών

Εδέσσης).
 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Έδεσσας  με  αριθ. 1911 – 07/06/2018.
 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Έδεσσας  με  αριθ. 1912 – 07/06/2018.
 Φορολογική Ενημερότητα με  Αριθ.  Πρωτ.  64982794 – 07/06/2018 και   με  ισχύ μέχρι  τις

07/08/2018.  
 Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας με αριθ. πρωτ. 12576 - 18/06/2018.

Τα  δικαιολογητικά  που  κατατέθηκαν  ήταν  σύμφωνα  με  την  ΤΕΥΔ  που  υποβλήθηκε  στην
προσφορά κατά την  διενέργεια  διαγωνισμού και  διαβιβάστηκε το  πρακτικό  στην Οικονομική
Επιτροπή προς έγκριση. 

Με την υπ’ αριθ. 179/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 21/06/2018
πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου ,  η οποία  εγκρίθηκε
ως προς την νομιμότητά της με το υπ’ αριθ.  12246-13/07/2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης. 

Με  το  υπ’  αριθ.  14845-23/07/2018  έγγραφο  του  Τμήματος  Τεχνικών  Υπηρεσιών
γνωστοποιήθηκε η  αριθ.  179/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής κατακύρωσης πρακτικού
ελέγχου  δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου στους υπόλοιπους συμμετέχοντες

Κατόπιν,  κατατέθηκε   η  υπ’  αριθ.  15067-25/07/2018  ένσταση  της  ALMO  TEXNIKH
ENΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Ι.Κ.Ε.  κατά  της  αριθ.  179/2018  απόφασης  Οικονομικής
Επιτροπής αναφορικά με τα παρακάτω:

1. Ως  προς  την  απαίτηση  προσκόμισης  όλων  των  απαραίτητων  δικαιολογητικών
κατακύρωσης με ημερομηνία προγενέστερη του διαγωνισμού

2. Ως προς  την  μη  προσκόμιση  δικαιολογητικών απόδειξης  της  μη  συνδρομής  του  λόγου
αποκλεισμού ο οποίος περιγράφεται στην παράγραφο 2γ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016

Ως προς το Α’ μέρος της Ένστασης δηλαδή ως προς την απαίτηση προσκόμισης όλων των
απαραίτητων  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  με  ημερομηνία  προγενέστερη  του  διαγωνισμού  η
Επιτροπή εξέτασης της ένστασης γνωμοδοτεί  ομόφωνα αρνητικά για τους παρακάτω λόγους:
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-  Κατά την  ημέρα του  διενέργειας  του  Διαγωνισμού  ο  οικονομικός  φορέας  «ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ» κατέθεσε ταυτόχρονα μαζί με την ΤΕΥΔ και τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία
παρελήφθησαν και μονογράφησαν από την  επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του έργου παρόλο
που δεν μνημονεύτηκαν στο από 21/06/2018 πρακτικό :
1. Βεβαίωση  Περιφερειακού  Μητρώου  ΠΕ  Πέλλας  με  αριθ.  10  και  ισχύ  04/05/2018  του

ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
2. Ασφαλιστική  Ενημερότητα  (τ.ΙΚΑ)  με  Αριθ.  Πρωτ.  310  –  30/04/2018  και  ισχύ  μέχρι  τις

29/10/2018.
3. Φορολογική Ενημερότητα με  Αριθ.  Πρωτ.  64788731 – 30/04/2018 και   με  ισχύ μέχρι  τις

30/06/2018.  
4. Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας με αριθ. πρωτ. 9110 - 30/04/2018 και  με ισχύ μέχρι τις

30/05/2018.  
Οπότε  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ήταν  σε  ισχύ  κατά  την  ημέρα  της  διενέργειας  του
Διαγωνισμού  και  εκ  παραδρομής  δεν  επιδείχθηκαν  λόγω  του  ότι  υφίστατο  στον  φάκελο
δικαιολογητικών της προσφοράς. 

Όσον αφορά τα  παρακάτω δικαιολογητικά  τα  οποία  κατατέθηκαν  από τον  οικονομικό  φορέα
«ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με το αριθ. πρωτ. 12578/18-06-2018:
1. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου με Αριθ.  Πρωτ. 5180-07/06/2018 (Εισαγγελία  Πρωτοδικών

Εδέσσης)
2. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Έδεσσας  με  αριθ. 1911 – 07/06/2018
3. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Έδεσσας  με  αριθ. 1912 – 07/06/2018
έχουν αναδρομική ισχύ και αναφέρουν όλες τις παραβάσεις παρελθόντων ετών.

Ως προς το Β΄μέρος της Ένστασης δηλαδή ως προς την μη προσκόμιση δικαιολογητικών
απόδειξης της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού ο οποίος περιγράφεται στην παράγραφο 2γ
του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 το οποίο περιλαμβάνει ότι : «γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει
με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή
αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που
χαρακτηρίζονται,  σύμφωνα  με  την  υπουργική  απόφαση  2063/Δ1632/2011  (Β΄  266),  όπως
εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά
από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες
ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
Ο λόγος αποκλεισμού δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι
ίση  ή  κατώτερη  από  το  ποσό  των  είκοσι  χιλιάδων  (20.000)  ευρώ.»,  η  επιτροπή  εισηγείται
συγκεκριμένα:

Ο Πρόεδρος της επιτροπής γνωμοδοτεί για  την απόρριψη του Β΄σκέλους της ένστασης με το
σκεπτικό ότι δεν αναφερόταν ρητά στην  ΤΕΥΔ, στην πρόσκληση και στην διακήρυξη η υποβολή
δικαιολογητικού βάσει του άρθρου 73 παρ. 2γ του Ν.4412/2016.

Τα μέλη  της επιτροπής, Παπασπύρου Μαρία και Ιατρίδης Γεώργιος, γνωμοδοτούν προς την
Αναθέτουσα Αρχή θετικά ως προς το Β΄σκέλος της ένστασης λόγω του ότι  δεν έχει υποβληθεί από
τον  προσωρινό  ανάδοχο  το  πιστοποιητικό  Δ/νσης  Προγραμματισμού  &  Συντονισμού  της
Επιθεώρησης  Εργασιακών  Σχέσεων.  Η  επιτροπή  έκρινε  ότι  τα  από  18/06/2018  υποβληθέντα
δικαιολογητικά ήταν επαρκή και για το λόγο αυτό συνέταξε το από 21/06/2018 β’ πρακτικό και
πρότεινε την κατακύρωση του έργου στον κύριο Καραμήτσο Γεώργιο.

Βάσει των ανωτέρω η επιτροπή γνωμοδότησης της ένστασης εισηγείται ομόφωνα  αρνητικά ως
προς το Α΄ σκέλος της ένστασης και κατά πλειοψηφία θετικά κατά το Β΄σκέλος της ένστασης προς
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τη  Οικονομική  Επιτροπή  και  γνωμοδοτούμε  για  την  κήρυξη  του  προσωρινού  αναδόχου  ως
έκπτωτου και την συνέχιση της διαδικασίας στον επόμενο κατά σειρά μειοδότη.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ……»

Κατόπιν πρόσθεσε τα εξής:
 <<....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 της Ο.Ε. κάλεσε τα μέλη  να ψηφίσουν 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 Κοινοτή-
των» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α')

 Την με αρ. 119/2018 απόφαση ΟΕ Δήμου Αλμωπίας περί έγκρισης του από 30-04-
2018 πρακτικού διαγωνισμού του έργου 

 Την με αριθ.74/2017 Μελέτη
 Την υπ.αριθ.179/2018 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Αλμωπίας
 την  υπ.αριθμ.15067/25-07-2018  ένσταση  της  ALMO ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ ΙΚΕ κατά της υπ.αριθμ 179/2018 Απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής

 Το από 02-08-2018 πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού
 Την εισήγηση του Προέδρου της Ο.Ε.

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

Α     π     ο     φ     α σ     ί ζ     ε     ι    ο μ ό φ ω ν α           

Α)Εγκρίνει  το  από  02-08-2018 πρακτικό  της  Επιτροπής  διαγωνισμού για  την
υπ.αριθμ.15067/25-07-2018  ένσταση  της  ALMO ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ ΙΚΕ κατά της υπ.αριθμ 179/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,
σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Επιτροπής ,  και ως εκ τούτου:

1)Δεν εγκρίνει το Α’ μέρος της Ένστασης δηλαδή ως προς την απαίτηση προσκόμισης
όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών κατακύρωσης με ημερομηνία προγενέστερη του
διαγωνισμού

2)Εγκρίνει το Β΄μέρος της Ένστασης δηλαδή ως προς την μη προσκόμιση δικαιολογητικών
απόδειξης  της  μη  συνδρομής  του  λόγου  αποκλεισμού  ο  οποίος  περιγράφεται  στην
παράγραφο 2γ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 
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Β)Εγκρίνει την ανάδειξη του «ΚΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»  ως  προσωρινού αναδόχου για το
έργο  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΣΤΕΓΗΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΞΙΦΙΑΝΗΣ»  (αριθμ. Διακήρυξης 7930  /  05  -  04  -  2018-ΚΗΜΔΗΣ18  PROC002921230 2018-04-
05  ),  λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας

                           Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 212/2018
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 3 Αυγούστου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

   ΜΠΙΝΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                                                   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
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