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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
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. 243/2020
ΘΕΜΑ: Εγκριση του Πρακτικού 2 (ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης αποτελέσματος) του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΥΡΓΟΙ-ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι σύμφωνα με την παρ.1
του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η οποία αντικαταστάθηκε 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 διαγωνισμού με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για την
κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΥΡΓΟΙ-ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
Στη Προσοτσάνη, σήμερα την 28η Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016, η
οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 125/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Προσοτσάνης, προκειμένου να προβεί στην συνέχεια του διαγωνισμού που αφορά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΤΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» του
έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΥΡΓΟΙ – ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Διακήρυξη.
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Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες
παρ
οι :
1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΠΕ Ηλε
λεκτρολόγων Μηχανικών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩ
ΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε
ΔΡΑΜΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ ως Πρό
όεδρος
2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΤΕ Πολιτι
τικών Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ως μέλος
λος
3) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΕ Πολιτικών
Π
Μηχανικών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩ
ΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΔΡΑΜΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ ως μέλος
Μετά από την πρόσκληση της αναθέ
αθέτουσας αρχής για την υποβολή δικαιολο
ολογητικών, ο προσωρινός
ανάδοχος υπέβαλλε εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά
ηλε
το φάκελο δικαιολογητικών κατακκύρωσης.
Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε
κ
εμπρόθεσμα στο πρωτόκολλο του
ου Δήμου Προσοτσάνης,
λαμβάνοντας τον υπ’ αριθ. 8847/05-08-2020
8847/0
αριθμό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγρα
αφος 4.2 της διακήρυξης, ο οποίος παραδόθ
όθηκε ενσφράγιστος στην
Επιτροπή.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώ
χώρησε :
• στην ηλεκτρονική αποσφράγιση
ση του φακέλου των δικαιολογητικών καττακύρωσης καθώς και σε
αποσφράγιση του φυσικού φακέλου
• σε μονογραφή των δικαιολογητι
ητικών που υποβλήθηκαν
• στον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών
δικ
του προσωρινού αναδόχου
Η επιτροπή διαγωνισμού προχώρησεε στον έλεγχο των στοιχείων που δηλώθηκαν
ηλώθηκαν με το τυποποιημένο
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης ( Τ.Ε.Υ.Δ
Δ. ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 προκειμένου
προ
να διαπιστωθεί
αν είναι αληθή και σύμφωνα με τα δικαιολογητικά
δικ
που κατατέθηκαν από τον προσωρινό
προσωρ ανάδοχο.
Σύμφωνα με το άρθρο 23.5. της δια
ακήρυξης (Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής
Χρ
Επάρκειας του άρθρου 22.Γ) , ειδικά για
γ την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης
ρβασης των ανώτατων
επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολο
ολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, πρέπει να υποβάλλονται:
ενημερότητα πτυχίου εν ισχύεει ή
υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού
προσωρ
αναδόχου, συνοδευόμενη από πίνακα όλων των υπό
εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονομένοςς ανάδοχος
αν
είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας)
υ
και
αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο
πο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για
α τις εργοληπτικές
επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημερό
ημερότητα πτυχίου κατά τις κείμενες διατάξεις..
Από τον έλεγχο των πιστοποιητι
ητικών διαπιστώθηκε ότι στα δικαιολογητικά
ά που υπεβλήθησαν, δεν
περιλαμβάνεται, ούτε σε αυτά που υποβλήθηκαν
υ
ηλεκτρονικά, ούτε στο φάκελο
φάκε δικαιολογητικών που
υποβλήθηκαν στο Δήμου Προσοτσάν
σάνης :
• ούτε ενημερότητα πτυχίου εν ισχύ
σχύ
• Ούτε υπεύθυνη δήλωση, συννοδευόμενη από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση
ε
έργων (είτε ως
μεμονομένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας)
ας) και αναφορά για το
ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργγο και το συνολικό ανεκτέλεστο.
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή θεωρεί ότι :
i) Υποβλήθηκαν μεν στο προκαθορισ
σμένο χρονικό διάστημα αλλά όχι όλα τα απαιτούμενα
απα
πρωτότυπα ή
αντίγραφα, των προβλεπόμενων δικα
αιολογητικών
ii) Από τα δικαιολογητικά που προσκομί
ομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται
απο
οι όροι και
οι προϋποθέσεις συμμετοχής
ής σύμφωνα με το άρθρο 23.5 της Διακήρυξης.
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω
απάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού Ε ι σ η γ ε ί τ α ι την απόρριψη της
προσφοράς του προσωρινού αναδ
δόχου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΤΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΤΑΙΡΙΑ» για το
έργο
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΥΡΓΟΙ
ΡΓΟΙ – ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡ
ΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» διότι δεν
πληροί τα κριτήρια για την κατακύρωση
ύρωση της σύμβασης του συγκεκριμένου έργου.
ου.
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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 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
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 το ανεκτέλεστο υπολοίπου
εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ.4 του Ν.3669/08 όπως ισχύει κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού
του ανωτέρω έργου δεν υπάρχει ανεκτέλεστο έργο.
Ενώ ο κ.Ηλιάδης διαφώνησε και είπε ότι αποδέχεται το πρακτικό της επιτροπής και την εισήγηση
της για απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΤΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διότι
δεν πληροί τα κριτήρια για την κατακύρωση της σύμβασης .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α.-Ακυρώνει το Πρακτικό 2 (ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης αποτελέσματος) του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΥΡΓΟΙ-ΑΓΙΟΙ
ΠΑΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»
Β.-Κατακυρώνει το διαγωνισμό στον μοναδικό «προσωρινό ανάδοχο» οικονομικό
«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΤΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσοστό έκπτωσης 25,25 %.

φορέα

Μειοψηφούντος του κ.Ηλιάδη Μιχαήλ για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας
απόφασης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 243/2020
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

