Α∆Α: ΒΕΦΣΩΕΤ-ΑΦΡ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 26/2012
κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κατερίνης.
Αριθµός απόφασης 373/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικών διαγωνισµού του έργου «Αµµοληψία στο ρέµα Πέλεκας
(Νότια του Τ.∆. Αρωνά) θέση από διατοµή 41 έως διατοµή Κ23» (70/2012 µελέτη)
προϋπολογισµού 73.800,00 ευρώ µε αναθεώρηση και ΦΠΑ
Στην Κατερίνη και στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆.Σ., σήµερα στις 24 του µήνα ∆εκεµβρίου
2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9:00 π.µ. συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Κατερίνης, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 94759/21-12-2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε το άρθρο 75
του Ν.3852/2010.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 9 µελών παραβρέθηκαν 5
τακτικά µέλη και 2 αναπληρωµατικά, δηλαδή:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Μηλιώτης Νικόλαος - αντιπρόεδρος
Γκουγκουρέλας Χρήστος - µέλος
Καρατζόγλου Χαράλαµπος - µέλος
Παπατολίκα Βικτώρια - µέλος
Παπαζήσης Αναστάσιος - µέλος
Κεραµιδιώτης Ευστάθιος – αναπλ. µέλος
Καραφουλίδης Χρήστος – αναπλ. µέλος

1.
2.
3.
4.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Χιονίδης Σάββας - πρόεδρος
Μαλτζάρης Ιωάννης - µέλος
Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος - µέλος
Γκούνας Αθανάσιος – µέλος

Ο Πρόεδρος -κ. Χιονίδης Σάββας- απουσίαζε και τη θέση του πήρε ως προεδρεύων ο
αντιπρόεδρος –κ. Μηλιώτης Νικόλαος- ο οποίος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε πως
είναι κατεπείγουσα διότι πρέπει οι σχετικές αποφάσεις των θεµάτων της πρόσκλησης πρέπει να
ληφθούν πριν την συνεδρίαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου και δεν επαρκεί ο χρόνος ενόψει λήξης
του οικονοµικού έτους 2012. Τα µέλη της Ο.Ε. δέχτηκαν το κατεπείγον της συνεδρίασης και στη
συνέχεια ο Αντιπρόεδρος για το ….. 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των µελών την
από 24/12/2012 υπηρεσιακή αναφορά του ∆/ντη της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήµου µας µε την
οποία υποβλήθηκε για έγκριση ο πλήρες φάκελος του πρόχειρου διαγωνισµού του έργου
«Αµµοληψία στο ρέµα Πέλεκας (Νότια του Τ.∆. Αρωνά) θέση από διατοµή 41 έως διατοµή Κ23» ο
οποίος περιλαµβάνει τα εξής:
Α. Την αριθ. 70/2012 µελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε αρµόδια από τη ∆/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών
Β. Την αριθ.468/2012 απόφαση ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε η αριθ. αριθ. 70/2012 µελέτη του
έργου «Αµµοληψία στο ρέµα Πέλεκας (Νότια του Τ.∆. Αρωνά) θέση από διατοµή 41 έως διατοµή
Κ23» προϋπολογισµού 73.800,00 ευρώ µε αναθεώρηση και ΦΠΑ και καθορίστηκε ο τρόπος
εκτέλεσής του µε πρόχειρο διαγωνισµό.
Γ. Την αριθ. 293/2012 απόφαση Ο.Ε. µε την οποία ψηφίστηκε πίστωση 30.944,40 ευρώ από
τον Κ.Α. 30.7336.801 για την εκτέλεση του έργου.
∆. Την αριθ. 307/2012 απόφαση της Ο.Ε. µε θέµα «Καταρτισµός των όρων του πρόχειρου
διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο «Αµµοληψία στο ρέµα Πέλεκας (Νότια του Τ∆
Αρωνά) θέση διατοµής 41 έως διατοµή Κ23» προϋπολογισµού 73.800,00 ευρώ µε Φ.Π.Α.».
Ε. Την αριθ. 351/2012 απόφαση της Ο.Ε. µε την οποία εγκρίθηκε το από 23/10/2012 πρακτικό
της επιτροπής διαγωνισµού για το έργο «Αµµοληψία στο ρέµα Πέλεκας (Νότια του Τ.∆. Αρωνά) θέση
από διατοµή 41 έως διατοµή Κ23» (αριθ. µελέτης 70/2012), προϋπολογισµού 73.600,00 ευρώ µε
αναθεώρηση και Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το οποίο ο διαγωνισµός απέβη άγονος, διότι δεν κατατέθηκε
καµία προσφορά.
Στ. Την αριθ.97/2012 απόφαση Ο.Ε. µε την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµών έργων προϋπολογισµού µέχρι του ορίου της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ (1.500.000 ευρώ
εκτός ΦΠΑ) κατόπιν κλήρωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011,
Ζ. Την µε αρ.πρωτ.89894/30-11-2012 περιληπτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου περίληψη της
οποίας δηµοσιεύθηκε α) στο τεύχος διακηρύξεων δηµοσίων συµβάσεων στις 07-12-2012 (ΦΕΚ
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795/07-12-2012 και β) στην εφηµερίδα Ολύµπιο Βήµα καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του
∆ήµου.
Η. Το από 14-12-2012 πρακτικό δηµοπρασίας επαναληπτικού διαγωνισµού του έργου
«Αµµοληψία στο ρέµα Πέλεκας (Νότια του Τ.∆. Αρωνά) θέση από διατοµή 41 έως διατοµή Κ23»
προϋπολογισµού 73.800,00 ευρώ µε αναθεώρηση και ΦΠΑ σύµφωνα µε το οποίο, η αρµόδια
επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισµού στον 1ο µειοδότη Ε.∆.Ε. Χαράλαµπο ∆.
Βασιλείου, ο οποίος προσέφερε συνολικά (49.200,00 + 11.316,62 ΦΠΑ =) 60.516,00 ευρώ µε
Φ.Π.Α. (µέση έκπτωση 18%), διότι προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή και καλύπτει όλες τις
προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό
Η. Το ότι δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση κατά του πρακτικού του διαγωνισµού.
Θ. Το ότι έγινε ο έλεγχος της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής, σύµφωνα
µε την αριθ.17/2010 εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων.
Ι. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής
δηµοσίων έργων»
Κατόπιν των παραπάνω ο αντιπρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να εγκρίνει το πρακτικό του
διαγωνισµού.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και
75 του Ν.3852/2010,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 14-12-2012 πρακτικό δηµοπρασίας του έργου «Αµµοληψία στο ρέµα Πέλεκας
(Νότια του Τ.∆. Αρωνά) θέση από διατοµή 41 έως διατοµή Κ23» προϋπολογισµού 73.800,00 ευρώ
µε αναθεώρηση και ΦΠΑ και αναθέτει την εκτέλεση του έργου στον Ε.∆.Ε. Χαράλαµπο ∆. Βασιλείου
(Αριθ. ΜΕΕΠ 22957 και ΑΦΜ 100929963) µε το ποσό των 60.516,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. (=49.200,00
+ 11.316,62 ΦΠΑ) µε µέση έκπτωση 18%, διότι προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή και καλύπτει όλες
τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό.

Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 373/2012
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:
Ο Προεδρεύων Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασµα
Κατερίνη 10-01-2013
Με Ειδική Εντολή ∆ηµάρχου
Η Προϊσταµένη Τµήµατος
Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων

Ζωή Σερετίδου

K.Σ.
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