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Αριθµός απόφασης : 297 / 2017

Από το µε αριθµό 15/2017 πρακτικό συνεδρίασης

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

Θέµα: Έγκριση ή µη του από 12.07.2017 Πρακτικού Ελέγχου
Κατάθεσης ∆ικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου της
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και Γενικών
Υπηρεσιών και την κατακύρωση για τη «Συντήρηση χώρων
πρασίνου ∆.Ε. Κοζάνης», προϋπολογισµού 139.999,10 µαζί µε
ΦΠΑ 24% και αριθµό µελέτης 12/2017
Σήµερα την 13η Ιουλίου 2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13 : 30, η Οικονοµική
Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ. Α΄) συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των
συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ.
33049/13.07.2017 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 διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9)
µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Σ 81/05.03.2017), βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7)
ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ιωαννίδης Ελευθέριος, ως Πρόεδρος
2. Βαλαής Γεώργιος
3. Ιωαννίδης Παρασκευάς
4. Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
5. Μαλούτας Λάζαρος
6. Καραπάτσιος Ευάγγελος
7. Γκουτζηκώστας Γεώργιος

1. Λαβαντσιώτης Γεώργιος
2. Σιώµος Νικόλαος
οι οποίοι αν και κλήθηκαν
νόµιµα, δεν προσήλθαν

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 το
παρακάτω 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
Στο άρθρο 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) αναφέρεται ότι η αρµοδιότητα σύνταξης της διακήρυξης,
διεξαγωγής και κατακύρωσης όλων των δηµοπρασιών σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία είναι της Οικονοµικής Επιτροπής.
Στο µε α.α. 1896/12.07.2017 υπηρεσιακό σηµείωµα της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµών Προµηθειών και Γενικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κοζάνης µε θέµα

η
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«Έγκριση πρακτικού διαγωνισµού ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ αναφέρει τα παρακάτω :
«…..Σας αποστέλλ ουµε συνηµµένα το π ρακτικό IΙΙ του Αν οι χτού Ηλεκτρονικ ού
∆ιαγωνισµού της γενικής υπηρεσίας µε τίτλ ο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ», προϋπ ολογισµού 139.999,10€ κ αι
παρακαλούµε όπως προωθήσετε ως θέµα στην επ όµενη Πρόσκληση Οικ ονοµικής
Επιτροπής:
1)

Την έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ του ∆ιαγωνισµού «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» και

2) Την κατακύρωση του Ανοιχτού ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού γενικών υπηρεσιών µε τίτλο
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» στον
οικονοµικό φορέα: ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ, δεδοµένου ότι η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη
µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε την πλέον
συµφέρουσα οικονοµική προσφορά βάσει τιµής, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν
παραπάνω στο παρόν πρακτικό.
Α/Α
1

Οριστικός Ανάδοχος
ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ µε ΑΦΜ 998103151

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής
Αργυρόπουλος Νικόλαος
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε...….».
«….Πρακτικό IΙΙ
Έλεγχος ∆ικαιολογητικών – Κατακύρωση αποτελέσµατος
Στην Κοζάνη σήµερα την 12 Ιουλίου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.µ., συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου
221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 56/2017 Απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και έλεγχο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την γενική υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ», προϋπολογισµού 139.999,10€ όπως ορίζεται στην µε
αριθµ. Πρωτ. 8960/6-03-2017 διακήρυξη του ∆ηµάρχου, η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 39346
αριθµό συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 17PROC005878409 2017-03-06,
αποτελούµενη από τους:
1) Αργυρόπουλο Νικόλαο, Τ.Ε. Μηχ/γων Μηχανικών, ως αναπληρωτής Πρόεδρος,
2) Καρακλάνη Αγνή, Π.Ε. Γεωπόνων, ως αναπληρωµατικό µέλος,
3) Ντίνα Χρυσούλα, Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, ως µέλος.
Η Ε. ∆. ∆. έλαβε υπόψη :
1. του Ν.2286/1995, «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις σχετικών θεµάτων»,
η
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2. του Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες
διατάξεις»,
3. της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, «για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων περί της εφαρµογής των διαδικασιών προσφυγής στον τοµέα της
σύναψης των συµβάσεων κρατικών προµηθειών και δηµοσίων έργων»,
4. του Ν. 2328/95 , άρθρο 15, «Ονοµαστικοποίηση µετοχών»,
5. του άρθρου 63 του Ν.4055/2012 «∆ίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής», ο οποίος
τροποποιεί τον Ν.3886/2010,
6. του άρθρου 98 παρ.1β του νέου Συντάγµατος 2001, που αφορά στον έλεγχο συµβάσεων
µεγάλης οικονοµικής αξίας, στις οποίες αντισυµβαλλόµενος είναι το ∆ηµόσιο ή άλλο νοµικό
πρόσωπο που εξοµοιώνεται µε το ∆ηµόσιο από την άποψη αυτή , όπως νόµος ορίζει,
7. του Ν. 2741/99, άρθρο 8, «Κρατικές προµήθειες»,
8. του Ν.3060/2002, Άρθρο 2, «Έλεγχος νοµιµότητας συµβάσεων προµηθειών, παροχής
υπηρεσιών και δηµοσίων έργων»
9. του Ν.3090/2002, Άρθρο 9, παράγραφος 3
10. του Ν.3021/2002, «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που
δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες
διατάξεις»
11. του Ν.3310/2005, «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διάρκεια σύναψης δηµοσίων συµβάσεων»
12. του Ν.3414/2005, «Τροποποίηση του Ν.3310/2005 ‘’ Μέτρα για τη διασφάλιση της
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διάρκεια σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων’’»
13. του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/8-8-2016, τ. Α’) Συµβάσεις έργων, προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
14. η Π1/2622/2013-ΦΕΚ 3435/31.12.2013 Υ.Α. µε θέµα «Εξαίρεση από την ένταξη στο
Ε.Π.Π. µέχρι 31-12-2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα
επιχειρησιακά προγράµµατα».
15. Του Ν 4281/2014 (160 Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις»
16. Του Ν.4155/2013 (120 A) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
∆ιατάξεις»
17. Του Ν. 4152/2013 (107 Α) Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013
18. Τον Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α/25.01.2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του
ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (…)».
19. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
20. Του Ν.4205/2013 (242 Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων (…) και άλλες διατάξεις»
(άρθ. 9, παρ.4β). και το σχετικό έγγραφο της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. µε αρ. πρωτ. 3699/10-09η
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2014 και θέµα «Εφαρµογή της παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 4250/2014 (Α/74/2014), στις
διαδικασίες ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και έργων.»
21. Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (2677 Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του
Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων
Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
22. Της Υπουργικής Απόφασης µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07-09-2009
1757/Β/09-09-2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

(ΦΕΚ

23. Τη µε αριθµ. 56 / 2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κοζάνης για την
συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνισµών και
απευθείας ανάθεσης προµηθειών βάσει του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016
24. Τη µε αριθµ. 54/ 2017 απόφαση της Οικονοµικής
έγκριση µελέτης και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης

Επιτροπής του ∆ήµου Κοζάνης περί

25. την υπ’ αριθµ. 42/2017 απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης των όρων του διαγωνισµού και της
ανάληψης της υποχρέωσης µε ΑΑΥ 543
26. Την Αναλυτική (αριθ. πρωτ. 8960/6-03-2017) διακήρυξη του ∆ηµάρχου Κοζάνης.
27. Το από 6 Απριλίου 2017 Πρακτικό Ι Αποσφράγισης προσφορών- Έλεγχος δικαιολογητικών
28. Την υπ’ αριθ. 107/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής έγκρισης του πρακτικό Ι του
Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού
29. Την µε αριθµ. πρωτ. 18095/25-04-2017 ένσταση του «ΘΕΟΦΑΝΗ ΓΕΝΝΑΤΟΥ του
Πέτρου»
30. Την υπ’ αριθ. 176/2017 (Α∆Α: 914ΟΩΛΠ-50Τ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
εξέτασης της ανωτέρω ένστασης
31. Την από 7-6-2017 ηλεκτρονική πρόσκληση (µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ) αποσφράγισης οικονοµικών
προσφορών.
32. Το από 9 Ιουνίου 2017 Πρακτικό ΙΙ Αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών και ανάδειξης
προσωρινών αναδόχων
33. Την υπ’ αριθ. 255/2017 (Α∆Α: ΩΚΡΑΩΛΠ-Α64) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
έγκρισης του πρακτικό ΙΙ του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού
34. Την από 28-6-2017 ηλεκτρονική πρόσκληση (µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ) κατάθεσης των
δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο
Με το υπ’ αριθ. ΙΙ πρακτικό, ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών και
ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, η Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη ως προσωρινό Ανάδοχο,
της γενικής υπηρεσίας
µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ», τον οικονοµικό φορέα ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ, δεδοµένου ότι η προσφορά
του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και
προσέφερε την πλέον συµφέρουσα οικονοµική προσφορά βάσει τιµής.
Με την υπ΄αριθ. 255/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω
πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ.
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στον προσωρινό ανάδοχο, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ,
ηλεκτρονική πρόσκληση µε τον οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσµίας, είκοσι (20)
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα
που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στο άρθρο 2.2.7.2 «Αποδεικτικά µέσα» της ανωτέρω
η
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διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία περί µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού του Ν.
4412/2016.
Σύµφωνα µε το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον
προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων
.pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την
ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου και στον έλεγχο
πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν µε αυτόν.
Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ κοινοποιήθηκε στον
προσωρινό Ανάδοχο την 28-6-2017. Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε ηλεκτρονικά το φάκελο
δικαιολογητικών κατακύρωσης. Επίσης, κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, φάκελο
δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στο παραπάνω άρθρο της διακήρυξης, ο οποίος
παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας.
Α/Α
1

Οικονοµικός φορέας
ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ

Αριθ. πρωτ. φυσικού
φακέλου
32649/12-7-2017

Συνεπώς, η κατάθεση του ηλεκτρονικού και φυσικού φακέλου είναι εµπρόθεσµη.
Η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών
κατακύρωσης καθώς και στην αποσφράγιση του φυσικού φακέλου και σε µονογραφή των
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στο φάκελο είναι τα
ακόλουθα:
1. ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ
Στο φάκελο του διαγωνιζοµένου (ηλεκτρονικό και έντυπο)
δικαιολογητικά :
Κατέθεσαν ορθώς : ΝΑΙ , ∆εν απαιτείται: - Παρατηρήσεις
Α/Α

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού
µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, από το οποίο
1.
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η
υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος
αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή
στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

η

βρέθηκαν

∆ΙΚΑΙΟΛΟ
ΓΗΤΙΚΟ

ΝΑΙ
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Για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που
εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους ή χώρας, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του
προσωρινού αναδόχου αναφορικά µε τους οργανισµούς
2.
κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο
προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα αφορά Οργανισµούς κύριας και επικουρικής
ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές.
Για την παράγραφο 2.2.3.3 πιστοποιητικό που
εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους –
µέλους.
Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
3. αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια
διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.

Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4.
(απόδειξη
καταλληλόλητας
για
την
άσκηση
επαγγελµατικής
δραστηριότητας)
προσκοµίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή
εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι
οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος
4. µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση
του
αντίστοιχου
επαγγελµατικού
ή
εµπορικού
µητρώου
του
Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν.
4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό
επάγγελµά τους.

η

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της
παραγράφου 2.2.6 οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν:
α) να προσκοµίσουν κατάλογο στον οποίο θα
αναφέρονται οι προηγούµενες συνεργασίες για
εργασία ίδια µε τη ζητούµενη και τουλάχιστον ίσου
προϋπολογισµού µε δηµόσιους φορείς ή Ν.Π.Ι.∆.
για τρία τουλάχιστον έτη, µε στοιχεία όπως ο
προϋπολογισµός, η περιγραφή εργασιών και η
διάρκεια εκτέλεσης των παραπάνω, ο οποίος θα
συνοδεύεται από πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από
τις αναθέτουσες αρχές, συντασσόµενα ή
θεωρούµενα από αυτές για την καλή και
εµπρόθεσµη παράδοση.
β) να διαθέτουν τον απαιτούµενο αριθµό προσωπικού
και µηχανηµάτων, για την αδιάκοπη εκτέλεση της
εργασίας. Ειδικότερα θα πρέπει να είναι σε θέση να
5. παρέχει, εάν του ζητηθεί από την Υπηρεσία, δεύτερο
συνεργείο για ταυτόχρονη εργασία σε περισσότερα
σηµεία, µε τα κατάλληλα µηχανήµατα, εργαλεία,
οχήµατα αποκοµιδής των υπολειµµάτων και τον
απαραίτητο αριθµό προσωπικού.
γ) Την επίβλεψη των εργασιών από την πλευρά του
αναδόχου να έχει είτε αυτοπροσώπως ο ανάδοχος ή
αντιπρόσωπος αυτού, σε κάθε περίπτωση ειδικότητας
Γεωτεχνικών (Γεωπόνος, ∆ασολόγος) ή Τεχνολόγων
Γεωπονίας ή ∆ασοπόνων.
δ) να διαθέτει, τον κατάλληλο µηχανολογικό εξοπλισµό
και επιπλέον τον κατάλληλο τύπο ανυψωτικού
µηχανήµατος (καλαθοφόρου), κατάλληλο για κλάδευση
δένδρων ύψους µέχρι 12 µ. και τις απαιτούµενες άδειες
αυτού.
ε) να λαµβάνονται απαραίτητα µέτρα περιβαλλοντικής
διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύµβασης

Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και
εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός
φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά
περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και
6.
νόµιµης
εκπροσώπησης
(όπως
καταστατικά,
πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση
∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη
νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου).
Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να
στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε
την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη
7.
διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει,
ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών
για τον σκοπό αυτό.
η

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύµφωνα
µε τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.7.2.
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 8960/6-03-2017 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου και
2. τα κατατεθέντα δικαιολογητικά,
προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή:
1. Την έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ του ∆ιαγωνισµού «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» και
2. Την κατακύρωση του Ανοιχτού ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού γενικών υπηρεσιών µε τίτλο
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» στον
οικονοµικό φορέα: ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ, δεδοµένου ότι η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε την πλέον
συµφέρουσα οικονοµική προσφορά βάσει τιµής, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν
παραπάνω στο παρόν πρακτικό.
Α/Α
1

Οριστικός Ανάδοχος
ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ µε ΑΦΜ 998103151

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1) Αργυρόπουλο Νικόλαο, Τ.Ε. Μηχ/γων Μηχανικών, ως αναπληρωτής Πρόεδρος
2) Καρακλάνη Αγνή, Π.Ε. Γεωπόνων, ως αναπληρωµατικό µέλος
3) Μπίζιου Χρυσούλα, Π.Ε. ∆ιοικητικού, ως αναπληρωµατικό µέλος…..»
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος, πρότεινε την έγκριση του από 12.07.2017
Πρακτικού Κατάθεσης ∆ικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισµού και την κατακύρωση για την «Συντήρηση χώρων πρασίνου
∆.Ε. Κοζάνης», προϋπολογισµού 139.999,10 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 24% και αριθµό µελέτης
12/2017, σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση,
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 εδαφ. ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ
147/τ.Α΄/ 08.08.2016)
3. Τη µε αριθµό 12/2017 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου,
προϋπολογισµού 139.999,10 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 24%

η
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4. Το από 12.07.2017 Πρακτικό Κατάθεσης ∆ικαιολογητικών του προσωρινού
αναδόχου της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και Γενικών
Υπηρεσιών
5. Το µε α.α. 1896/12.07.2017 υπηρεσιακό / ενηµερωτικό σηµείωµα της Επιτροπής
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και Γενικών Υπηρεσιών
6. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση
και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει το αποτέλεσµα του από 12.07.2017 Πρακτικού Κατάθεσης ∆ικαιολογητικών
του προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και
Γενικών Υπηρεσιών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «Συντήρηση χώρων
πρασίνου ∆.Ε. Κοζάνης», προϋπολογισµού 139.999,10 µαζί µε ΦΠΑ 24% και αριθµό
µελέτης 12/2017, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της
παρούσας.
Β. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού του άρθρου 116
σε συνδυασµό µε τα άρθρα 26 & 27 του ν. 4412/2016 για την «Συντήρηση χώρων
πρασίνου ∆.Ε. Κοζάνης», προϋπολογισµού 139.999,10 µαζί µε ΦΠΑ 24% και αριθµό
µελέτης 12/2017 στον παρακάτω ανάδοχο. Ήτοι ::
ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ
(ΑΦΜ 998103151)

Α/Α
1
2

3

4
5
6
7

Περιγραφή εργασιών
Σχηµατισµός λεκανών
άρδευσης
Ανανέωση- διαµόρφωση κόµης
παλαιών ανεπτυγµένων
θάµνων, ύψους µέχρι 1,70 m
∆ιαµόρφωση θάµνων σε
µπορντούρα µε µηχανικό
χειροκίνητο ψαλίδι
µπορντούρας
∆ιαµόρφωση κόµης δέντρων
ύψους 4-8 µέτρα
Ανανέωση κόµης ή κοπή
µεγάλων δέντρων ύψους 8-12
µέτρα σε πλατείες, πάρκα κλπ.
Φυτοπροστασία θάµνων και
δένδρων
Βοτάνισµα και σκάλισµα χώρου
φυτών για την καταπολέµηση
ζιζανίων µε τα χέρια

Τιµή
Ολική
µονάδας
∆απάνη (€)
(€ )

Α.Τ.

Μονάδα
µέτρησης

1

τεµ.

875,00

0,27

236,25

2

τεµ.

3.080,00

0,30

924,00

3

µµ

12.570,00

0,20

2.514,00

4

τεµ.

135,00

9,75

1.316,25

5

τεµ.

440,00

19,50

8.580,00

6

τεµ.

568,00

0,20

113,60

7

στρ.

9,49

46,70

443,18

η

Ποσότητα
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Περιγραφή εργασιών
Βοτάνισµα χώρου φυτών για
την καταπολέµηση ζιζανίων µε
χορτοκοπτικό µηχάνηµα
Κούρεµα χλοοτάπητα και
χλοοτάπητα πρανών µε
βενζινοκίνητη χλοοκοπτική
µηχανή ή µε µικρό ελκυστήρα
µε χλοοκοπτική εξάρτηση

Τιµή
Ολική
µονάδας
∆απάνη (€)
(€ )

Α.Τ.

Μονάδα
µέτρησης

8

στρ.

975,45

14,80

14.436,66

9

στρ.

1.298,80

12,50

16.235,00

Ποσότητα

ΣΥΝΟΛΟ

44.798,94

ΦΠΑ 24%

10.751,75

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

55.550,69

Γ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
(cityofkozani.gov.gr ) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)

∆. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 297 / 2017
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)
Ιωαννίδης Ελευθέριος
∆ήµαρχος Κοζάνης

(Τ.Υ)
Βαλαής Γεώργιος
Ιωαννίδης Παρασκευάς
Καραπάτσιος Ευάγγελος
Γκουτζηκώστας Γεώργιος
Μαλούτας Λάζαρος
Γκουτζηκώστας Γεώργιος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 13 Ιουλίου 2017
Ο Γραµµατέας
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2017.07.14 15:54:48 EEST

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού
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