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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 15/2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα 15 Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα 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.6526/11-6-2020 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
τρία (3) απόντα, επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος Δήμαρχος
2. Σμολοκτός Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)
3. Ψωμάς Αλ/νδρος (Αντιδήμαρχος)
4. Σύρτας Γεώργιος- Αντιδήμαρχος5. Κιλατζίδης Ελευθέριος

(τακτικό μέλος)
(τακτικό μέλος)
(τακτικό μέλος)
(τακτικό μέλος)
(αναπληρ.μέλος)

6. Παυλίδης Πέτρος

(αναπληρ. μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σαρίδης ΄Αλκης Αντιδήμαρχος
2. Ηλιάδης Μιχαήλ
3. Ντεμίρης Αθανάσιος

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

Οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη

Αριθ.Απόφ. 141/2020
ΘΕΜΑ: Εγκριση του Πρακτικου 2 (ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης αποτελέσματος) ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμου για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
(ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο 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 του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
στο οποίο μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα παρακάτω:
Η Επιτροπή του Διαγωνισμού (Ε.Δ.) που ορίστηκε με την υπ. αριθμ. 28/2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Προσοτσάνης, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση σε γραφείο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Προσοτσάνης στις 10-06-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα
11:00 π.μ., προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο
προσωρινός μειοδότης «Χ.ΤΣΑΡΤΙΛΙΔΗΣ–Ν. ΚΑΜΙΔΗΣ–Ν.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ», σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην
Διακήρυξη η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 20PROC006270199) στο πλαίσιο
διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ–ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΤΑΓΡΩΝ» με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 87936, συνολικής
εκτιμώμενης αξίας 20.487,91€ (με ΦΠΑ 24%).
1. Σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο δήμος
Προσοτσάνης, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, προσκάλεσε τον προσωρινό ανάδοχο «Χ.
ΤΣΑΡΤΙΛΙΔΗΣ – Ν. ΚΑΜΙΔΗΣ – Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ» με το υπ’ αρ. 5384/15-05-2020 έγγραφό του να
υποβάλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (10) ημερών τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις
δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.
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Ο οικονομικός φορέας υπέβαλε ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης
του
ΕΣΗΔΗΣ στον Δήμο Προσοτσάνης τα παραπάνω δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου στις 21-05-2020
.Επίσης προσκομίστηκαν και σε έντυπη μορφή σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα που απαιτείται να
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999
''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν.
4250/2014 με το υπ. αριθμ.5596/21-05-2020 αριθμό πρωτοκόλλου του Δήμου Προσοτσάνης
2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε το σύνολο των υποβληθέντων δικαιολογητικών τα
οποία υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα. Κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών (σε
ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή), η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι το σύνολο των
υποβληθέντων
δικαιολογητικών
του
προσωρινού
αναδόχου
«Χ.ΤΣΑΡΤΙΛΙΔΗΣ–Ν.ΚΑΜΙΔΗΣ–
Ν.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ» είναι σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης του έργου και του υποβληθέντος
ΤΕΥΔ.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη:
1. την με αριθ. 5/2020 μελέτη του έργου
2. την υπ’ αριθ. 28/2020 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι
διακήρυξης του διαγωνισμού
3. την υπ’ αριθ. 45/2020 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, με την οποία μετατέθηκε η ημερομηνία
αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού στις 26-03-2020
4. την υπ’ αριθ. 100/2020 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, με την οποία αναδείχτηκε ως
προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας «Χ. ΤΣΑΡΤΙΛΙΔΗΣ – Ν. ΚΑΜΙΔΗΣ – Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ»
4. τις υποβληθείσες προσφορές
5. τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης
6. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:
1. Να εγκριθεί το αποτέλεσμα του ελέγχου των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, σύμφωνα με
το παρόν πρακτικό
2. Να κατακυρωθεί η σύμβαση κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ–ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΤΑΓΡΩΝ» στον οικονομικό φορέα «Χ.
ΤΣΑΡΤΙΛΙΔΗΣ–Ν.ΚΑΜΙΔΗΣ–Ν.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 20,00 % (είκοσι
τοις εκατό).

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
Ν.4623/2019 και την παρ.9 του άρθρου 10 του Ν.4625/2019
Μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

3 του

Α.-Εγκρίνει το Πρακτικό 2 (ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης αποτελέσματος)του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
(ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
Β.-Κατακυρώνει το διαγωνισμό του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «Χ. ΤΣΑΡΤΙΛΙΔΗΣ – Ν.
ΚΑΜΙΔΗΣ–Ν.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ» ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 20,00 % (είκοσι τοις εκατό) γιατί
κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 141/2020
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

