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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. 103/2020
ΘΕΜΑ: Εγκριση του Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της «ΟΜΑΔΑΣ Γ΄» του
διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ –ΧΡΩΜΑΤΩΝ –
ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για την δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε συνημμένα και την
εισήγηση του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης στην οποία 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 προσκόμισε και το από 13-4-2020 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των
δικαιολογητικών κατακύρωσης της Ομάδας Γ΄ «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ –ΧΡΩΜΑΤΩΝ –ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ –ΥΛΙΚΩΝ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 » συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ) και στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρονται τα παρακάτω:

ΑΔΑ: 66ΚΤΩΞΖ-ΛΜΔ
Με τα Πρακτικά 1 και 2 Διενέργειας –Αξιολόγησης Δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών του
συνοπτικού διαγωνισμού για την εν λόγω προμήθεια , η Επιτροπή έκανε αποδεκτούς τους παρακάτω
οικονομικούς φορείς που είχαν πλήρη τα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά τους και απόρριψε την
παρακάτω εταιρεία :
Στοιχεία Οικονομικών Φορέων

Α/Α

ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

Β,ΣΤ

BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε.

Ε

ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ –Α.Ε.

Σ ΣΤ

ΔΗΜ-ΠΑΡ ΕΠΕ

Β,ΣΤ

ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ –DOMOCENTER

A

ΠΟΥΓΙΟΥΔΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ –ΔΑΝΙΗΛ

Β

ΑΦΟΙ ΧΙΛΙΩΤΗ Ο.Ε.

Β,Ε,ΣΤ

ΕΚΑΤ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.

Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΤΕΕ

Δ,Ε

ΦΩΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ

Γ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Β. Την απόρριψη της προσφοράς που υπέβαλλε ο κατωτέρω διαγωνιζόμενος καθώς κατατέθηκε
εκπρόθεσμα :
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ ( αριθμ. Πρωτ. 526/17.01.2019 ώρα 12:38)

Το εν λόγω Πρακτικό εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 25/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου.
Κατά της υπ΄αριθμ.25/2020 απόφασης δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση μέσα στην νόμιμη προθεσμία των
πέντε (5) ημερών.
Στην συνέχεια η Επιτροπή του διαγωνισμού αποσφράγισε τις Οικονομικές προσφορές όλων των
οικονομικών φορέων και σύμφωνα με το από 19-02-2020 Πρακτικό 3 οι προσωρινοί ανάδοχοι είναι οι
εξής:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΦΠΑ)
27.602,65€

«ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ»

ΟΜΑΔΑ Α

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΜΑΔΑ Β

ΧΡΩΜΑΤΑ

2.099,02€

ΕΚΑΤ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.

ΟΜΑΔΑ Γ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

11.900,00€

ΦΩΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ

ΑΔΑ:
66ΚΤΩΞΖ-ΛΜΔ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΑΤΕΕ

ΟΜΑΔΑ Δ

3Α ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

7.680,00€

ΟΜΑΔΑ Ε

ΑΣΦΑΛΤΟΜΕΙΓΜΑ

1.080,00€

ΑΦΟΙ ΧΙΛΙΩΤΗ Ο.Ε.

ΟΜΑΔΑ ΣΤ

ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ

2.620,00€

ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

Το ανωτέρω Πρακτικό εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 51/2020 απόφαση της Ο.Ε.
Η εν λόγω απόφαση κοινοποιήθηκε με το υπ΄αριθμ. 2561/27.02.2020 διαβιβαστικό σε όλους τους
συμμετέχοντες και δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά αυτού εντός προθεσμία 5 ημερών.
Σε συνέχεια απεστάλη στους προσωρινούς αναδόχους η υπ΄αριθμ. 3042/09.03.2020 πρόσκληση για
υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης σε προθεσμία εντός 10 ημερών δηλαδή μέχρι την Παρασκευή
20-03-2020.
Οι προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν στην υπηρεσία τους σφραγισμένους φακέλους δικαιολογητικών
κατακύρωσης και έλαβαν από το Δήμο τους παρακάτω αριθμούς πρωτοκόλλων :
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΦΠΑ)
27.602,65€

«ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ»
ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αριθμ. Πρωτοκόλλου

3155/10.03.2020

ΟΜΑΔΑ Α

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

3682/17.03.2020

ΟΜΑΔΑ Β

ΧΡΩΜΑΤΑ

2.099,02€

ΕΚΑΤ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.

ΟΜΑΔΑ Γ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

11.900,00€

ΦΩΤΙΟΣ
ΑΒΕΕ

ΟΜΑΔΑ Δ

3Α ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

7.680,00€

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΤΕΕ

3241/10.03.2020

ΟΜΑΔΑ Ε

ΑΣΦΑΛΤΟΜΕΙΓΜΑ

1.080,00€

ΑΦΟΙ ΧΙΛΙΩΤΗ Ο.Ε.

………………………….

ΟΜΑΔΑ ΣΤ

ΥΛΙΚΑ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ

2.620,00€

ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

3333/11.03.2020

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 3507/13.03.2020

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι ανωτέρω «προσωρινοί ανάδοχοι» κατέθεσαν εμπρόθεσμα τα
όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης εκτός από την εταιρεία « ΑΦΟΙ ΧΙΛΙΩΤΗ Ο.Ε.» η οποία δεν τα
κατάθεσε και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας ανέφερε ότι δεν πρόκειται να καταθέσει οπότε με βάση
τα αναφερόμενα στο άρθρο 3.02 της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού η κατακύρωση της ομάδας
Ε θα γίνει στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά που είναι η εταιρεία ΕΚΑΤ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. με ποσό προσφοράς 1.248,00€ .
Μετά την ολοκλήρωση της Αξιολόγησης η Επιτροπή έκρινε ότι τα προσκομισθέντα από τους
παρακάτω προσωρινούς αναδόχους , δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα
προβλέπει η διακήρυξη:
1. ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΕΚΑΤ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.
3 . ΦΩΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ
4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΤΕΕ
5. ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΑΔΑ: 66ΚΤΩΞΖ-ΛΜΔ
Η εταιρεία «Φώτιος Κυριακίδης ΑΒΕΕ» κατέθεσε όλα τα δικαιολογητικά πλήρη εκτός από την
Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα οι οποίες έχουν λήξει στις 13-03-2020 ενώ με βάση τη σχετική
νομοθεσία έπρεπε να βρίσκονται σε ισχύ μέχρι την 20-03-2020 (καταληκτική ημερομηνία)
Για το λόγο αυτό με το υπ΄ αριθμ. 4097/01.04.2020 έγγραφό του ο Δήμαρχος κάλεσε της εταιρεία
«Φώτιος Κυριακίδης ΑΒΕΕ» να καταθέσει τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά κατακύρωσης δηλαδή την
φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα της τα οποία έχουν λήξει εντός προθεσμίας 10 ημερών .
Η εν λόγω εταιρεία στις 09-04-2020 κατέθεσε σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος έλαβε αριθμό
πρωτοκόλλου τον 4338 ο οποίος και αποσφραγίστηκε σήμερα.
Μέσα στον φάκελο υπήρχαν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Η αριθμ. 186013/09.04.2020 ασφαλιστική ενημερότητα με ημερομηνία λήξης την 08.06.2020.
2. Η αριθμ. 687/09.04.2020 φορολογική ενημερότητα με ημερομηνία λήξης την 09-05-2020
Βάσει των ανωτέρω που αναφέρθηκαν, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική Επιτροπή να
κατακυρωθεί η προμήθεια της ομάδας Γ στον παρακάτω «ανάδοχο» που κατέθεσε όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΟΜΑΔΑ Γ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΦΠΑ)
11.900,00€

«ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ»
ΦΩΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ

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 από 13-4-2020 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της «ΟΜΑΔΑΣ
Γ΄» του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ–ΧΡΩΜΑΤΩΝ–ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
Β.-Κατακυρώνει την προμήθεια της ομάδας Γ «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» στον προσωρινό ανάδοχο «ΦΩΤΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΑΒΕΕ» ο οποίος κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης και οικονομική
προσφορά του ανέρχεται στο ποσό των 11.900,00€ χωρίς ΦΠΑ
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 103/2020
Γι’αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΟΕ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Τα Μέλη

