ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 20/2019 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 23-9- 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 πμ. στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.10365/19-9-2019 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε
και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) τακτικά
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος
(Πρόεδρος)
2. Σμολοκτός Νικόλαος
(Αντιπρόεδρος)
3. Σύρτας Γεώργιος- Αντιδήμαρχος- (τακτικό μέλος)
4. Ψωμάς Αλέξανδρος-Αντιδήμαρχος-(τακτικό μέλος)
5.Ντεμίρης Αθανάσιος
(τακτικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Σαρίδης ΄Αλκης
(τακτικό μέλος)
2.Ηλιάδης Μιχαήλ
(τακτικό μέλος)

οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

1
Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη
Αριθ.Απόφ: 113/2019
ΘΕΜΑ: Εγκριση του Πρακτικού 2 (έλεγχος δικ/κών και κατακύρωση αποτελέσματος) του
συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή κενοταφίων στα νεκροταφεία του
συνοικισμού Τσιφλίκι της ΤΚ Φωτολίβους»
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με την
περ.θ΄ της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει την κατάρτιση
των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και
διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών
επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή
δημόσιους υπαλλήλους»
Στη συνέχεια προσκόμισε το Πρακτικό 2 (ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης
αποτελέσματος) του συνοπτικού διαγωνισμού «Κατασκευή κενοταφίων στα νεκροταφεία του
συνοικισμού Τσιφλίκι της ΤΚ Φωτολίβους» στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
Στην Προσοτσάνη σήμερα την 04η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Δημαρχείο Προσοτσάνης η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1
του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την 37/2019 απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Προσοτσάνης (ΑΔΑ:
6Ο3ΤΩΞΖ-ΗΕ4).
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1. Μουστακίδου Μαγδαληνή, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως Πρόεδρος
2. Θωμοπούλου Αναστασία , ΠΕ Γεωπονίας, μέλος
3. Σαλπιγκτίδης Παναγιώτης, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, μέλος
Με το υπ’ αριθ. 1 πρακτικό διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή
κενοταφίων στα νεκροταφεία του συνοικισμού Τσιφλίκι της Τ.Κ. Φωτολίβους» (η Διακήρυξη
δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων,

λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19PROC005219467 2019-07-04), η Επιτροπή Διαγωνισμού πρότεινε την ανάδειξη
του οικονομικού φορέα «Ζαχαριάδης Αθανάσιος» ως προσωρινού αναδόχου.
Με την υπ’ αρίθμ. 95/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Προσοτσάνης (ΑΔΑ: ΨΡΗ4ΩΞΖΠ4Ο) εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, ο οικονομικός φορέας
«Ζαχαριάδης Αθανάσιος» κλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 9317/26-08-2019 πρόσκληση του Δημάρχου
να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης
τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά
έγγραφα νομιμοποίησης.
Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 26-08-2019. Ο προσωρινός
ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία το σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών την 29-08-2019, συνεπώς
εμπροθέσμως.
Η Επιτροπή συνεδριάζει 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 είναι τα ακόλουθα:
1.Το υπ’ αριθμ. 11936/28-08-2019 αντίγραφο ποινικού μητρώου που εκδόθηκαν από το Τμήμα Ποινικού
Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Δράμας.
2.Τις υπ’ αριθμ. 67184266/18-08-2019 και 67043968/17-07-2019 φορολογικές ενημερότητες.
3.Την υπ’ αριθμ. 63/1104-2019 ασφαλιστική ενημερότητα του τέως ΕΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
4.Την υπ’ αριθμ. 1397/514/Υ/1312/2019/17-07-2019 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
5.Το υπ’ αριθμ. 8049/28-08-2019 πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Δράμας.
6.Την υπ’ αριθμ. 002/02-01-2019 βεβαίωση της Επαγγελματικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης Μηχανικών.
7.Αντίγραφο της Δ15/288/15-02-2017 βεβαίωσης ΜΕΕΠ (αριθμός ΜΕΕΠ 7730) του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών.
8.Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 όπως αυτές καθορίζονται στην διακήρυξη.
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Τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι πλήρη, έγκυρα και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το σύνολο του
άρθρου 23 της διακήρυξης.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική Επιτροπή να κατακυρωθεί το έργο στον
οικονομικό φορέα «Ζαχαριάδης Αθανάσιος» γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
κατακύρωσης.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη:
1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2) το φάκελο του διαγωνισμού
3) την περ.θ΄ της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019
Μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
α. Την έγκριση του Πρακτικού 2 της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού (έλεγχος δικ/κών
και κατακύρωση αποτελέσματος) για το έργο «Κατασκευή κενοταφίων στα νεκροταφεία του
συνοικισμού Τσιφλίκι της ΤΚ Φωτολίβους»
β. Την κατακύρωση του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα «Ζαχαριάδη Αθανάσιο» γιατί
κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 113/2019
Γι’αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

