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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της αριθ.10/2020 (δια περιφοράς) τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη, στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 28 Απριλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00πμ-15.00μμ πραγματοποιήθηκε η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020
τεύχος Α΄) και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18
και ύστερα από την αριθμ.4708/24-4-2020 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και
γνωστοποιήθηκε στα μέλη όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις .
Η γραμματέας της επιτροπής κ.Ναλμπάντη Ελένη συγκέντρωσε τους υποβληθέντες από τα μέλη πίνακες
με την ψήφο τους για κάθε θέμα ξεχωριστά και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα
επτά (7) τακτικά μέλη ήταν όλοι παρόντες,
επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5)
αναπληρωματικών.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
Δεν υπέβαλαν πίνακα με την ψήφο τους
αν και κλήθηκαν νόμιμα

1. Αθανασιάδης Θεόδωρος
2. Σμολοκτός Νικόλαος- Αντιπρόεδρος
3. Ψωμάς Αλ/νδρος (Αντιδήμαρχος)
4. Σαρίδης ΄Αλκης (Αντιπρόεδρος)
5. Σύρτας Γεώργιος- (Αντιδήμαρχος)
6. .Ηλιάδης Μιχαήλ

(Πρόεδρος)
(τακτικό μέλος)
(τακτικό μέλος)
(τακτικό μέλος)
(τακτικό μέλος)
(τακτικό μέλος)

7. Ντεμίρης Αθανάσιος

(τακτικό μέλος)

κανείς

Αριθ.Απόφ. 102/2020
ΘΕΜΑ: Εγκριση του Πρακτικού 3 του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια, μεταφορά
και εγκατάσταση εκθεσιακών κατασκευών και λοιπού εξοπλισμού διαμόρφωσης του εκθεσιακού
χώρου του Παλαιοντολογικού Πάρκου Αγγίτη»
Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για την δια περιφοράς συνεδρίαση και για την εισήγηση του 11ου
θέματος 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»
Επίσης έστειλε συνημμένα και το Πρακτικό 3 του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο
«Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εκθεσιακών κατασκευών και λοιπού εξοπλισμού διαμόρφωσης
του εκθεσιακού χώρου του Παλαιοντολογικού Πάρκου Αγγίτη» στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
Στην Προσοτσάνη σήμερα την 30/03/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
στο Δημαρχείο της Προσοτσάνης η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 102/2019 (ΑΔΑ: Ψ9Ν1ΩΞΖ-Ν7Ψ) απόφαση της
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Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης που
υπέβαλε ο προσωρινός μειοδότης στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την προμήθεια «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εκθεσιακών κατασκευών και λοιπού εξοπλισμού
διαμόρφωσης του εκθεσιακού χώρου του Παλαιοντολογικού Πάρκου Αγγίτη» με αρ. πρωτ. 10055/13-092019 Διακήρυξης, η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 79119 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως
και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ
19PROC005558354 2019-09-13.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Δέσποινα Δεληγιαννίδου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως Πρόεδρος
2) Σοφία Αναστασιάδου, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως μέλος
3) Μαρία Καλτσάμη, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ως μέλος
1. Με το υπ’ αριθ. 2 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς και ανάδειξης
προσωρινού αναδόχου για την ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη του
«ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινού αναδόχου. Με την υπ’ αριθ.
22/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους
συμμετέχοντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
2. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στον «ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ηλεκτρονική πρόσκληση με την οποία κλήθηκε να υποβάλει τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 –2.2.8 αυτής.
3. Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε στις 18-02-2020 αίτημα παράτασης του χρόνου υποβολής
δικαιολογητικών. Το αίτημά του έγινε δεκτό από την αναθέτουσα αρχή και στη συνέχεια ο φορέας
«ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπέβαλλε ηλεκτρονικά το φάκελο
δικαιολογητικών κατακύρωσης.
4. Η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης. Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν.
5. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη
μορφή, δεν ήταν πλήρη και στάλθηκε στις 03-04-2020 η με αρ. πρωτ. 4072/30-03-2020 πρόσκληση
υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ.
6. Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά κατατέθηκαν εν μέρει στις 09-04-2020 και έπειτα στις 16-04-2020
λόγω ενός λάθους που οφειλόταν στο ΚΕΠ. Τα δικαιολογητικά έγιναν δεκτά, καθώς στο πλαίσιο της λήψης
έκτακτων μέτρων για την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 οι υπηρεσίες έχουν
μερική αναστολή λειτουργίας.
7. Η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε όλα τα δικαιολογητικά, τα οποία βρέθηκαν πλήρη και σύμφωνα με τα
όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης.
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την με ΑΔΑΜ 19PROC005558354 2019-09-13 Διακήρυξη του Δημάρχου
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2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. την υπ’ αριθ. 22/2020 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, με την οποία αναδείχτηκε ως προσωρινός
ανάδοχος ο οικονομικός φορέας ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ Ο.Ε.
5. τις με αρ. πρωτ. 1347/06-02-2020 και 4072/30-03-2020 Προσκλήσεις προσκόμισης δικαιολογητικών και
συμπληρωματικών δικαιολογητικών αντιστοίχως.
6. τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου που κατέθεσε ο προσωρινός ανάδοχος
Προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: Να κατακυρωθεί η προμήθεια «Προμήθεια, μεταφορά
και εγκατάσταση εκθεσιακών κατασκευών και λοιπού εξοπλισμού διαμόρφωσης του εκθεσιακού χώρου
του Παλαιοντολογικού Πάρκου Αγγίτη» στον οικονομικό φορέα ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗ Ο.Ε. γιατί
κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ μετά από την ανωτέρω εισήγηση έλαβε υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2. Το Πρακτικό του διαγωνισμού
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του
Ν.4623/2019 και την παρ.9 του άρθρου 10 του Ν.4625/2019
4. την αριθ.20930/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί εφαρμογής
κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19-αναφορικά με την οργάνωση
και λειτουργία των δήμων.
5. Το γεγονός ότι από τους υποβληθέντες πίνακες με την καταχωρημένη ψήφο των μελών,
διαπιστώθηκε ότι όλα τα μέλη κατέθεσαν θετική ψήφο για το θέμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.-Εγκρίνει το Πρακτικό 3 κατακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια,
μεταφορά και εγκατάσταση εκθεσιακών κατασκευών και λοιπού εξοπλισμού διαμόρφωσης του
εκθεσιακού χώρου του Παλαιοντολογικού Πάρκου Αγγίτη»
Β.- Κατακυρώνει το διαγωνισμό του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗ Ο.Ε. γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 102/2020
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

