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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 14/2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα 10 Ιουνίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ. στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.6321/5-6-2020 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε
και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 77 του Ν.4555/18.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με έξι (6) παρόντα μέλη και δύο (2)
απόντα, επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Σμολοκτός Νικόλαος (Αντιπρόεδρος) (τακτικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Αθανασιάδης Θεόδωρος Δήμαρχος

2. Σύρτας Γεώργιος- Αντιδήμαρχος-

(τακτικό μέλος)

2. Σαρίδης ΄Αλκης Αντιδήμαρχος

3. Ψωμάς Αλ/νδρος (Αντιδήμαρχος)

(τακτικό μέλος)

4. Κιλατζίδης Ελευθέριος

(αναπληρ.μέλος)

5. Ντεμίρης Αθανάσιος

(τακτικό μέλος)

6. Ηλιάδης Μιχαήλ

(τακτικό μέλος)

(τακ. μέλος)
(τακτικό μέλος)

Οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη

Αριθ. Απόφ : 137/2020
ΘΕΜΑ: Εγκριση του Πρακτικού 1 της ανοικτής διαδικασίας για την εκτέλεση του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»
Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε το Πρακτικό 1
διενέργειας Δημόσιας Ανοιχτής Διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
Τα παρακάτω τακτικά μέλη :
1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Δράμας - Πρόεδρος
2. ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Π.Ε. Γεωπονίας, Δήμος Δοξάτου - Μέλος
3. ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΓΓΗΣ, Π.Ε. Δασολογίας και Φ.Π. Α.Δ.Μ.Θ. - Μέλος
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) και έχοντας υπόψη :
-

την

υπ’ αριθ.

90/14.04.2020

Απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής

του

Δήμου

Προσοτσάνης,

(ΑΔΑ : ΨΘΘΦΩΞΖ-Γ11), με θέμα «Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών
προδιαγραφών, καθορισμό όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ».
-

την νέα κλήρωση ΜΗΜΕΔ για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 ΤΟΥ ν.4412/2016.

-
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την υπ’ αριθ. 120/25.05.2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Προσοτσάνης,
(ΑΔΑ : 65ΓΘΩΞΖ-30Ε), με θέμα «Τροποποίηση της αριθ. 90/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής μόνο
ως προς το μέρος Γ’ και συγκρότηση εκ νέου της επιτροπής του διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ».

-

την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4714/24.04.2020 (ΑΔΑ : ΩΓ8ΓΩΞΖ-45Κ) Περίληψη Διακήρυξης με κωδικό ΚΗΜΔΗΣ
[20PROC006609329 2020-04-24]

-

την διενέργεια του Διαγωνισμού με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος www.promitheus.gov.gr, με ημερομηνία
και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 25η Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα
13.00 μ.μ. και με ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 28η Μαΐου 2020
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση, στο γραφείο 409 της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας στις
28.05.2019, ημέρα Πέμπτη.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης
και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή (χειριστής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού),
κοινοποίησε στους προσφέροντες τον κατωτέρω κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παρήχθη από το
σύστημα. (άρθρο 4 παρ.
4.1β

της

Διακήρυξης).

Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στις 28.05.2020 ημέρα Πέμπτη προέβησαν

στην

ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική
Προσφορά», που υπεβλήθησαν από τους τέσσερις (4) οικονομικούς φορείς στο διαγωνισμό. (άρθρο 4 παρ. 4.1β
της

Διακήρυξης)
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Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτήθηκε από την Επιτροπή
Διαγωνισμού, ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. (άρθρο 4 παρ.
4.1γ της Διακήρυξης).

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη μέσα από το υποσύστημα και κατά σειρά μειοδοσίας, σε
έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους
σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου μορφής xls (excel) και διαπίστωσε μετά από έλεγχο, την
ορθότητα συμπλήρωσης και την ομαλότητα των υποβληθέντων ηλεκτρονικά στο υποσύστημα, οικονομικών
προσφορών, όλων των συμμετεχόντων, όπως προβλέπεται στη Διακήρυξη. (Άρθρο 4, Παρ. 4.1δ της Διακήρυξης).
Όλες οι οικονομικές προσφορές, καταχωρήθηκαν στον παρακάτω πίνακα, κατά σειρά μειοδοσίας (Άρθρο 4,
Παρ. 4.1ε της Διακήρυξης).
ΠΙΝΑΚΑΣΚΑΤΑΤΑΞΗΣΚΑΤΑΣΕΙΡΑΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑ
ΣΕΙΡΑ
ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ
Σ
1
2
3
4

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΜΕΣΗ
ΣΕΙΡΑ
ΕΚΠΤΩΣ
ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Η
(%)
ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΠΑΝΑΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
31,0
1
0
ΤΣΑΛΤΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
17,0
2
0
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΜΠΟΣ
13,0
3
0
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ
12,0
4
ΕΤΑΙΡΙΑ
0
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ήλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου
24.2 της διακήρυξης κατά σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. (Άρθρο 4, Παρ. 4.1στ. της
Διακήρυξης).
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.ζ της Διακήρυξης, αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο
υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και
κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 302 παράγραφος 5, του ν.4412/2016.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 3.5β της διακήρυξης, διαπίστωσε ότι οι
υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά από το ΤΜ.Ε.Δ.Ε. (Ταμείο Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων) φέροντας προηγμένη ψηφιακή υπογραφή και επομένως δεν τίθεται η υποχρέωση υποβολής,
εντός (3) τριών εργάσιμων ημερών, της πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς.
Επίσης χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ελέγχου εγκυρότητας e-Εγκυρότητα εγγυητικών επιστολών του
ΤΜ.Ε.Δ.Ε. από την ιστοσελίδα www.tmede.gr, προχώρησε στην εκτύπωση των σχετικών βεβαιώσεων
εγκυρότητας, όπως αυτές εκδόθηκαν ηλεκτρονικά.
Διαπιστώθηκε η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στον υπόψη διαγωνισμό των
συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, με τις βεβαιώσεις που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα :
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΑ
ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΑΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΤΜΕΔΕ
1
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ
e-73420/15.05.2020
Α/Α 61774/28.05.2020 (274,00
2
ΤΣΑΛΤΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ e-74004/20.05.2020
Α/Α
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
ΤΜΕΔΕ
€) 61776/28.05.2020 (274,00
ΤΜΕΔΕ
€)
3
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΜΠΟΣ ΤΟΥ
e-73979/20.05.2020Α/Α 61779/28.05.2020 (274,00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
TMΕΔΕ
€) 61782/28.05.2020 (274,00
4
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Α.Τ.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ
e-73438/15.05.2020
Α/Α
ΕΤΑΙΡΙΑ
TMΕΔΕ
€)
Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης Μητρώων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Μ.Ε.Ε.Π. www.ypexd15.gr και
βάσει του αριθμού μητρώου ΜΕΕΠ, έγινε έλεγχος της τάξης και κατηγορίας των αναλαμβανομένων έργων
ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ, του κάθε οικονομικού φορέα καθώς και ο χρόνος ισχύος της βεβαίωσης ΜΕΕΠ.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του Πρακτικού I, αφού διαπίστωσε για κάθε
διαγωνιζόμενο την έγκυρη συμμετοχή του, το δικαίωμα συμμετοχής του στο διαγωνισμό, την ορθή συμπλήρωση
του Τ.Ε.Υ.Δ. και το παραδεκτό της οικονομικής του προσφοράς, συνέταξε τον παρακάτω τελικό πίνακα κατάταξης
των οικονομικών φορέων, κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικών προσφορών.
Α/Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
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ΤΕΛΙΚΟΣΠΙΝΑΚΑΣΚΑΤΑΤΑΞΗΣΤΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΦΟΡΕΩΝΚΑΤΑΣΕΙΡΑΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑ
ΣΕΙΡΑ
ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ
1
2
3
4

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΣΑΛΤΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (%)

ΣΕΙΡΑ
ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ
Σ
1
2
3
4

31,0
17,0
0
0
13,0
0
12,0
0
Από τον τελικό πίνακα κατάταξης των οικονομικών φορέων κατά σειρά μειοδοσίας, προέκυψε η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα «ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ» με την καλύτερη σειρά μειοδοσίας και με
ποσοστό μέσης έκπτωσης 31,00 %.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προτείνει την ανάθεση της σύμβασης του έργου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης
του έργου, κατά την μελέτη 13.709,68 € (με αναθεώρηση και χωρίς ΦΠΑ), στο μειοδότη «Προσωρινός ανάδοχος»,
οικονομικό φορέα «ΑΝΔΡΕΑΣΘ.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 31,00% .
Η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλλει προς έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή το «ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι» με σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο ψηφιακά υπογεγραμμένο, ως “Sourcing_εσωτερικό”, μέσω της λειτουργίας “Eπικοινωνία” του
υποσυστήματος (Άρθρο 4, Παρ. 4.1η της Διακήρυξης).

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ μετά από την ανωτέρω εισήγηση έλαβε υπόψη :
• τις διατάξεις του Ν.4412/2016
• το φάκελλο του διαγωνισμού
• τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.5 του άρθρου 6
του Ν.4071/2012 και από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και την περ.δ της παρ.1 του
άρθρου 177 του Ν.4635/2019
Μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.-Εγκρίνει το Πρακτικό 1 Διενέργειας Δημόσιας Ανοιχτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου
κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 13.709,68 ευρώ
(χωρίς το ΦΠΑ)
Β.-Αναδεικνύει ως «προσωρινό ανάδοχο» της σύμβασης του έργου τον μειοδότη οικονομικό φορέα
«ΑΝΔΡΕΑΣΘ.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 31,00%
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 137/2020
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΟΕ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

