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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (2)

εκ παραδρομής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 28/2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα 11 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή 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. 10468/7-9-2020 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 πέντε (5) παρόντα μέλη
(επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών)
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος
2. Σμολοκτός Νικόλαος- Αντιπρόεδρος
3. Σύρτας Γεώργιος- (Αντιδήμαρχος)
4. Κιλατζίδης Ελευθέριος
5. .Ηλιάδης Μιχαήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ
(Πρόεδρος)
(τακτικό μέλος)
(τακτικό μέλος)
(αναπληρ. μέλος)
(τακτικό μέλος)

1. Σαρίδης ΄Αλκης (Αντιδήμαρχος) (τακτικό μέλος)
2. Ψωμάς Αλ/νδρος (Αντιδήμαρχος) (τακτικό μέλος)
3.Ντεμίρης Αθανάσιος
(τακτικό μέλος)

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη

Αριθ. Απόφ : 242/2020
ΘΕΜΑ: Εγκριση του Πρακτικού 2 (ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης αποτελέσματος) του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ»
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο 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 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ
ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρονται τα παρακάτω:
Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) που ορίστηκε σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 128/2020 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης (απόσπασμα Πρακτικού αριθ. 13/2020) έχοντας
υπόψη τη Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC006786961 2020-05-29) του συγκεκριμένου έργου που
εγκρίθηκε με την προαναφερθείσα απόφαση, συνήλθαμε στο γραφείο 420 της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Δράμας στις 31-08-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 μ.μ., προκειμένου να
προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο προσωρινός ανάδοχος
«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΤΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Πρέπει να αναφερθεί ότι, η Επιτροπή Διαγωνισμού σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 169/13-07-2020
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απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης (Πρακτικό 20/2020), όπως ορίζεται
στην παράγραφο α του άρθρου 4.2 της Διακήρυξης, είχε καλέσει μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»
του ΕΣΗΔΗΣ (έγγραφο με αριθ. πρωτ. 8540/28-07-2020) τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, δηλαδή τα δικαιολογητικά που
καθορίζονται στο άρθρο 23.2 - 23.10 της Διακήρυξης.
Κατά τη συνεδρίασή της Ε.Δ., η Πρόεδρος συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήριά της
(όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 90456
και διαπίστωσε ότι ο προσωρινός ανάδοχος «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΤΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπέβαλλε
ηλεκτρονικά στις 31-07-2020 13:16:51 (δηλ. εντός της οριζόμενης 10ήμερης προθεσμίας), μέσω της
λειτουργίας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Επίσης, η Ε.Δ. διαπίστωσε ότι ο προσωρινός ανάδοχος με το υπ’ αριθ. πρωτ. 8796/04-08-2020
έγγραφό του προσκόμισε στο Δήμο Προσοτσάνης (δηλ. εντός της οριζόμενης στην παράγραφο γ του
άρθρου 4.2 προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή) τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης και σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο.
Συνεπώς η ηλεκτρονική υποβολή αλλά και η προσκόμιση σε έντυπη μορφή των δικαιολογητικών
κατακύρωσης αναδόχου πραγματοποιήθηκαν εμπρόθεσμα και προσηκόντως, και η Ε.Δ.
προχώρησε στον έλεγχο του συνόλου των υποβληθέντων δικαιολογητικών και διαπίστωσε:
1. Τα Αντίγραφα Ποινικού Μητρώου για Γενική Χρήση των α. του Αριστοτέλη Καραντινίδη προέδρου
και διευθύνοντα συμβούλου του προσωρινού αναδόχου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΤΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», β.
του Μιχαήλ Καραντινίδη στελέχους του Μ.Ε.Ε.Π. της εταιρείας και γ. του Αλεξόπουλου Πέτρου
στελέχους του Μ.Ε.Ε.Π. της εταιρείας, έχουν εκδοθεί σε χρόνο προγενέστερο του τριμήνου από
την υποβολή τους και επομένως δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης άρθρο 23
παραγρ. 23.3.α.
2. Τα υπόλοιπα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι σύμφωνα με τους όρους
της Διακήρυξης του έργου και του υποβληθέντος ΤΕΥΔ.
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού Ε ι σ η γ ε ί τ α ι την ακύρωση της
προσφοράς του οικονομικό φορέα «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΤΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και επειδή είναι ο
μοναδικός οικονομικός φορέας που συμμετείχε στον διαγωνισμό, την ακύρωση του διαγωνισμού του
έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού
μελέτης 150.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α), και την επαναδημοπράτησή του.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ έλαβε υπόψη :
• τις διατάξεις του Ν.4412/2016
• το φάκελο του διαγωνισμού
• τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.5 του άρθρου
6 του Ν.4071/2012, από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, την παρ.9 του άρθρου 10
του Ν.4625/2019 και την περ.δ της παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4635/2019
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Μετά από διαλογική συζήτηση, ο Δήμαρχος πρότεινε την μη έγκριση του ανωτέρω πρακτικού , την
αποδοχή της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου οικονομικού φορέα «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΤΕΕ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την κατακύρωση του έργου στον ανωτέρω, διότι όπως είπε οι οικονομικοί
φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει
τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.
Ενώ ο κ.Ηλιάδης διαφώνησε και είπε ότι αποδέχεται το πρακτικό της επιτροπής και την εισήγηση
αυτής για ακύρωση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΤΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και την επαναδημοπράτηση του ανωτέρω έργου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α.-Ακυρώνει το Πρακτικό 2 (ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης αποτελέσματος) του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΡΟΜΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» προϋπολογισμού μελέτης 150.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α)
Β.-Κατακυρώνει το διαγωνισμό στον μοναδικό οικονομικό φορέα «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΤΕΕ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσοστό έκπτωσης δέκα οχτώ κόμμα δέκα έξι τοις εκατό (18,16%) και
προϋπολογισμού μελέτης 150.000,00 € (με αναθεώρηση & Φ.Π.Α.
Μειοψηφούντος του κ.Ηλιάδη Μιχαήλ για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της
παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 242/2020
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
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