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Αριθµός απόφασης : 8 / 2013

Από το µε αριθµό 2/ 2013 πρακτικό συνεδρίασης

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ∆ Ι Α ∆ Ι ΚΤ Υ Ο

Θέµα: Έγκριση ή µη αποτελέσµατος και κατακύρωση ή µη δηµοπρασίας
για την κατασκευή του έργου «∆ιαµορφώσεις χώρων ξενώνα φιλοξενίας
κακοποιηµένων γυναικών» προϋπολογισµού 75.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ
23% και αριθµό µελέτης 121/2011.
Σήµερα την 13η Φεβρουαρίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13 : 30 µ.µ, η Οικονοµική
Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Κοζάνης (Π. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των
συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ.
7.239/07.02.2013 που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα µέλη της,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ.
Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος (αποφ. ∆ηµάρχου
11/1290/08.01.2013) διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά µέλη της Οικονοµικής
Επιτροπής (Α∆Σ 2/6.1.2013), βρέθηκαν παρόντα τα εννέα (9) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γεώργιος Τζέλλος, ως Πρόεδρος
2. Θεόδωρος Βασδάρης
3. Θεόδωρος Θεοδωρίδης
4. Νικόλαος Θεοδωρίδης
5. Εµµανουήλ (Μανώλης) Παφίλης
6. Θεοδώρα (∆ώρα) Σαββίδου - Εµµανουηλίδου
7. Άννα Νανοπούλου
8. Στέλλα Ρουσιάδου – Καλογερίδου
9. Ιωάννης Μητσιάκος

κανένας

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, και εισηγήθηκε τα
παρακάτω :
Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ.
87/ τ. Α΄/07.06.2010) αναφέρεται ότι η αρµοδιότητα σύνταξης της διακήρυξης,
διεξαγωγής και κατακύρωσης όλων των δηµοπρασιών σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία είναι της Οικονοµικής Επιτροπής.

η
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Με την αριθµ. 553/2012 απόφασή του η οποία τροποποιήθηκε µε την 596/2012
απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε τον τρόπο εκτέλεσης, µε ανοικτό δηµόσιο
διαγωνισµό, του έργου «∆ιαµορφώσεις χώρων ξενώνα φιλοξενίας κακοποιηµένων
γυναικών» προϋπολογισµού 75.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ 23% και αριθµό µελέτης 121/2011
και µε την αριθµό 272/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής καθορίσθηκαν οι όροι
διακήρυξης περίληψη της οποίας δηµοσιεύθηκε στο µε αριθµ. 757 /τ. ∆.∆.Σ
/16.11.2012 ΦΕΚ
Το έργο είναι ενταγµένο στο Ε.Π. ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 2007-2013 και
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και από Εθνικούς πόρους
(ΣΑΕ 455/8, αριθ. ενάρ. Έργου 2012ΕΠ00580034).
Η ∆ηµοπρασία αυτή διενεργήθηκε στις 4 ∆εκεµβρίου 2012 ενώπιον της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού (Ε.∆), απέβη δε άγονη εξαιτίας της µη κατάθεσης προσφορών από τις
εργοληπτικές επιχειρήσεις λόγω των κινητοποιήσεων του συλλόγου ∆ηµοτικών
Υπαλλήλων του ∆ήµου Κοζάνης, το κτίριο όπου στεγάζεται η ∆ιεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών τελούσε υπό κατάληψη έως και την Πέµπτη 29-11-2012, η οποία ήταν η
καταληκτική ηµεροµηνία σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία κατά την οποία οι
ενδιαφερόµενες εργοληπτικές επιχειρήσεις µπορούσαν να παραλάβουν τεύχη
δηµοπράτησης και ως εκ τούτου ουδεµία εργοληπτική επιχείρηση παρέλαβε τεύχος
δηµοπράτησης και θα ήταν αδύνατο να υποβληθεί οποιαδήποτε προσφορά προς την
Επιτροπή.
Στη συνέχεια µε την αριθµό 285/2012 απόφασή της Οικονοµικής Επιτροπής
καθορίστηκαν νέοι όροι διακήρυξης περίληψη της οποίας δηµοσιεύθηκε στο µε αριθµ.
850 /τ. ∆.∆.Σ /28.12.2012 ΦΕΚ καθώς και συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
(Ε.∆)
Ο ∆ιαγωνισµός διενεργήθηκε την 15η Ιανουαρίου 2013 ενώπιον της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.), στην οποία πήραν µέρος οι παρακάτω πέντε (5) Εργοληπτικές
Επιχειρήσεις.
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1

Κ/Ξ ΑΝΤ. Α. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΥΑΓ.Ι. ΚΙΑΝΑΣ

2

ΣΕΚΚΟΥΛΙ∆ΗΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.

3

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ Ε.∆.Ε.

4

ΤΟΜΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΜΟΝ Ε.Π.Ε.

5

ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ – ΣΤΑΧΤΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Μετά την όλη διαδικασία διενέργειας
απαράδεκτη η παρακάτω προσφορά :

της

δηµοπρασίας

κρίνεται

αιτιολογηµένα

 Κ/ΞΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ – ΣΤΑΧΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ για
τους εξής λόγους: το αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας από τον ειδικό
διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών του Στάχταρη
Κωνστανίνου έχει λήξει. Το µέλος της κοινοπραξίας Στάχταρης Κωνσταντίνος
υπέβαλλε και φωτοαντίγραφο αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας το οποίο
η
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δεν είναι θεωρηµένο αλλά και δεν δηλώθηκε στην υπεύθυνη δήλωση, ως γνήσιο
αντίγραφο.
Στο διάστηµα των πέντε (5) ηµερών από τη µε αριθµ. πρωτ.: 4.298/22.01.2013
ανακοίνωση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού δεν ασκήθηκε καµία ένσταση
από τις ανωτέρω αναφερόµενες συµµετέχουσες πέντε (5) εργοληπτικές επιχειρήσεις.
Από το παραπάνω πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού προκύπτει ότι προσωρινός
µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΣΕΚΚΟΥΛΙ∆ΗΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. (Π.
Τσαλδάρη 6 , 502 00 Πτολεµαϊδα, τηλ. & fax 24634 00092), σύµφωνα µε την
οικονοµική προσφορά της η οποία ανέρχεται σε µέση έκπτωση σαράντα επτά και
εβδοµήντα οκτώ τοις εκατό (47,78 %) επί των τιµών της µελέτης.
Ύστερα από όλα τα παραπάνω, προτείνω λοιπόν, να εγκρίνουµε το αποτέλεσµα του από
15 Ιανουαρίου 2013 διαγωνισµού και να προβούµε στην κατακύρωση του διαγωνισµού
στην εργοληπτική επιχείρηση ΣΕΚΚΟΥΛΙ∆ΗΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. (Π. Τσαλδάρη 6 , 502 00
Πτολεµαϊδα, τηλ. & fax 24634 00092)
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1 εδαφ. ε) του Ν. 3852/2010 ¨Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ. 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
2. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 "∆ηµόσια Έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων"
(Φ.Ε.Κ. 23/τ.Α/29.02.1984) όπως ισχύει σήµερα µετά τις τροποποιήσεις και
συµπληρώσεις του από τους Ν.2052/1992, Ν.2229/1994, Ν. 2338/1995,
Ν.2372/1996, Ν. 2940/2001, Ν. 3212/2003, Ν. 3263/2004, Ν. 3316/2005
και Ν. 3481/2006
3. Τις διατάξεις του Π.∆. 609/1985 "Κατασκευή δηµοσίων έργων" (Φ.Ε.Κ.
223/τ.Α/31.12.1985) όπως ισχύει σήµερα µετά τις τροποποιήσεις και
συµπληρώσεις του από το Π.∆. 286/1994, Π.∆. 368/1994, Π.∆. 210/1997,
Π.∆. 285/1997 και Π.∆. 218/1999
4. Τις διατάξεις του Π.∆. 171/1987 "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και
ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α και άλλες
σχετικές διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 84/τ.Α/02.06.1987) όπως ισχύει σήµερα µετά την
τροποποίηση και συµπλήρωση του από το Π.∆. 229/1999
5. Τη µε αριθµό 121/2012 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
προϋπολογισµού 75.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ 23%
6. Τη µε αριθµό 553/2012 & 556/2012 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
¨περί του τρόπου εκτέλεσης του έργου¨
7. Τον προϋπολογισµό οικ. έτους 2013 όπου υπάρχει εξειδικευµένη πίστωση σε
βάρος της εγγραφής του σκέλους των εξόδων µε µε Κ.Α. 30.7311.0007
8. Το από 15.01.2013 Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισµού (Ε.∆)
9. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση,
πρόταση και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
η
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Α. Εγκρίνει το αποτέλεσµα του ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού που διενεργήθηκε την
15 η Ιανουαρίου 2013 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «∆ιαµορφώσεις
χώρων ξενώνα φιλοξενίας κακοποιηµένων γυναικών» προϋπολογισµού 75.000,00 ευρώ
µε ΦΠΑ 23% και αριθµό µελέτης 121/2011, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται
στην παραπάνω εισήγηση της παρούσας
Το έργο είναι ενταγµένο στο Π.Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 και
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και από Εθνικούς πόρους
(ΣΑΕ 455/8, αριθ. ενάρ. Έργου 2012ΕΠ00580034).
Β. Κατακυρώνει την εκτέλεση του έργου «∆ιαµορφώσεις χώρων ξενώνα φιλοξενίας
κακοποιηµένων γυναικών» προϋπολογισµού 75.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ 23% και αριθµό
µελέτης 121/2011, στην εργοληπτική επιχείρηση ΣΕΚΚΟΥΛΙ∆ΗΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. (Π.
Τσαλδάρη 6, 502 00 Πτολεµαϊδα, τηλ. & fax 24634 00092), σύµφωνα µε την οικονοµική
προσφορά της η οποία ανέρχεται σε µέση έκπτωση σαράντα επτά και εβδοµήντα οκτώ
τοις εκατό (47,78 %) επί των τιµών της µελέτης.
Γ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α)
∆.Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.kozanh.gr) παρ.
4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
Ε. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 8 / 2013
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)

(Τ.Υ)
Θεόδωρος Βασδάρης
Θεόδωρος Θεοδωρίδης
Νικόλαος Θεοδωρίδης
Εµµανουήλ (Μανώλης) Παφίλης
Θεοδώρα (∆ώρα) Σαββίδου - Εµµανουηλίδου
Άννα Νανοπούλου
Στέλλα Ρουσιάδου – Καλογερίδου
Ιωάννης Μητσιάκος

Γεώργιος Τζέλλος
Αντιδήµαρχος Κοζάνης

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 13 Φεβρουαρίου 2013
Ο Γραµµατέας

Γρηγοριάδης Ιωάννης

η
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