ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 31/2022 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα 31 Μαϊου 2022 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00 πμ έως 12.00 μ,
πραγματοποιήθηκε η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την
αριθμ.5870/27-5-2022 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη
όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και 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
Η γραμματέας της επιτροπής κ. Ναλμπάντη Ελένη συγκέντρωσε τους υποβληθέντες από τα μέλη
πίνακες με καταγεγραμμένη την ψήφο τους, για κάθε θέμα ξεχωριστά και διαπιστώθηκε η νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι πέντε (5) μέλη υπέβαλαν πίνακα με καταχωρημένη την ψήφο τους (επί
συνόλου επτά (7)τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος
(Πρόεδρος)
2.Σμολοκτός Νικόλαος Αντιδήμαρχ-Αντιπρ/ος (τακτ. μέλος)
3. Σύρτας Γεώργιος
(Αντιδήμαρχος- τακτικό μέλος)
4.Βουγιουκλή Ελένη
(τακτικό μέλος)
5.ΓρηγοριάδηςΝικόλαος (Αντιδήμαρχος -τακτ.μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Δεν υπέβαλαν πίνακα με την ψήφο τους
αν και κλήθηκαν νόμιμα
1.Ηλιάδης Μιχαήλ
(τακτικό μέλος)
2.Τσαουσίδης Ιωάννης
(τακτικό μέλος)

Αριθ.Απόφ: 162/2022
ΘΕΜΑ: Εγκριση του Πρακτικού 2 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του
έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ Κ.ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ»
Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για τη δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε συνημμένα και την
εισήγηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης στην οποία ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ.1 περιπτ. στ’ και ζ’ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό
όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας
του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:
[...] στ) Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε 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. [...] ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου,
μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων
απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του
άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως
μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.»
Σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.2γ του Ν.4412/2016: «Μετά από την ολοκλήρωση της
διαδικασίας των περ. α’ και β’, η αναθέτουσα αρχή, εφόσον εγκρίνει τα πρακτικά με απόφασή της,

προσκαλεί εγγράφως τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται
στο άρθρο 103, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών
δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.
Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
το
αρμόδιο
γνωμοδοτικό
όργανο.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, επικυρώνονται με την απόφαση
κατακύρωσης του άρθρου 105 στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση της περ. γ’.
Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
άρθρο 105, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των
στοιχείων
που
υποβλήθηκαν
από
αυτούς.
Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο Βιβλίο IV. Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής
προσφυγής.»
Σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ.6 του Ν.4412/2016: «Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω
δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, στο
οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2, και
τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης
είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παρ. 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα
αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση
κατακύρωσης του άρθρου 105.»
Σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016: «1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται
υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360
έως 372.
Στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, η
αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να
κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα, αγαθών ή παρεχόμενων
υπηρεσιών, από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, εφόσον ο σχετικός όρος έχει
περιληφθεί
σε
αυτά.
Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση
για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών ή
παρεχόμενων
υπηρεσιών
που
αναφέρεται
στα
έγγραφα
της
σύμβασης.
2.Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που
έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες
και ιδίως, όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72, με κάθε πρόσφορο τρόπο.
Εφόσον, η διαδικασία ανάθεσης διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η κοινοποίηση του προηγούμενου
εδαφίου γίνεται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.»
Με την αριθ. 120/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό 1 του
ανωτέρω διαγωνισμού, η οποία έχει ως εξής :
Αριθ. Απόφ : 120/2022
ΘΕΜΑ: Εγκριση του Πρακτικού 1 (ελέγχου δικαιολογητικών) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ Κ.
ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ»
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 περιπτ. θ'

της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. στ'ι της παρ. 1 του
άρθρου 40 του Ν. 4735/20 η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των
διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε 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 την από 12-4-2022 εισήγηση του Προέδρου της επιτροπής του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού και το Πρακτικό 1 (ελέγχου δικαιολογητικών) για την κατασκευή του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ», στο οποίο
αναφέρονται τα παρακάτω:
Οι παρακάτω υπάλληλοι :
1. ΣΑΛΠΙΓΚΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
2. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
3. ΜΑΡΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) σύμφωνα με την υπ. αριθμό 65/2022 (ΑΔΑ: ΩΔΕΞΩΞΖΛ8Ε) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης και έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη
δημοπρασίας του συγκεκριμένου έργου που εγκρίθηκε με την προαναφερθείσα απόφαση, συνήλθαμε σε
δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Δήμου Προσοτσάνης στις 05-04-2022,
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ, προκειμένου να προβούμε στη διενέργεια του Διαγωνισμού, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα ΑΔΑΜ: 22PROC010143926 2022-03-03. Η ημερομηνία αποσφράγισης ορίστηκε στις
05-04-2022.
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης Διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων – Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
(στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον
αριθμό 187349. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη Διακήρυξη,
η 31-03-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00
Κατά τη συνεδρίασή της η επιτροπή αφού συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα
χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 187349 και
διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό τρεις (3) προσφορές, οι οποίες
παρατίθενται στο πίνακα που ακολουθεί, ο οποίος κοινοποιήθηκε μέσω του συστήματος στους
προσφέροντες :

Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της
οικονομικής προσφοράς και δημιουργήθηκε από το σύστημα ο παρακάτω προσωρινός κατάλογος
μειοδοσίας, ο οποίος κοινοποιήθηκε μέσω του συστήματος στους προσφέροντες.

Ακολούθως ξεκίνησε ο έλεγχος της αριθμητικής και ολόγραφης αναγραφής των ποσοστών
εκπτώσεων των οικονομικών φορέων καθώς και ο έλεγχος Ομαλότητας των Οικονομικών προσφορών.
Επειδή υπήρξε τεχνικό πρόβλημα στην ανάγνωση των παραγόμενων από το σύστημα αρχείων ελέγχου
ομαλότητας, ο έλεγχος του συνόλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, (δηλ. των Εγγυητικών Επιστολών
Συμμετοχής και του Τ.Ε.Υ.Δ. και ελέγχου ομαλότητας κ.α.) ολοκληρώθηκε στις 12-04-2022 .
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών, η Επιτροπή Διαγωνισμού έκρινε ότι οι
προσφορές και των τριών (3) συμμετεχόντων οικονομικών φορέων είναι σύμφωνες με τους όρους της
Διακήρυξης και τις κάνει αποδεκτές.
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού Εισηγείται την ανάδειξη του
«ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. » ως προσωρινού αναδόχου με ποσοστό έκπτωσης 23,21 % (είκοσι τρία και
είκοσι ένα τοις εκατό) με ποσό προσφοράς του έργου μετά την έκπτωση 89.177,50 € (χωρίς ΦΠΑ) και
παραπέμπει το παρόν πρακτικό για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης.
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 και ισχύει
 την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 και ισχύει
 Την κατάθεση των απόψεων των μελών (ηλεκτρονικά ή εγγράφως) και τη διαπίστωση ότι όλα τα
παρόντα μέλη κατέθεσαν θετική ψήφο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
-Εγκρίνει το Πρακτικό 1 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ
-Αναδεικνύει τον οικονομικό φορέα «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. » ως προσωρινό ανάδοχο με ποσοστό
έκπτωσης 23,21 % (είκοσι τρία και είκοσι ένα τοις εκατό) και ποσό προσφοράς του έργου μετά την
έκπτωση 89.177,50 € (χωρίς ΦΠΑ).
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 120/2022
Επίσης έστειλε στα μέλη και το από 17-5-2022 πρακτικό 2 (αποσφράγισης και ελέγχου του
ηλεκτρονικού και φυσικού φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης) ,στο οποίο αναφέρονται τα
παρακάτω:
Οι παρακάτω υπάλληλοι :
1. ΣΑΛΠΙΓΚΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
2. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
3. ΜΑΡΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) σύμφωνα με την υπ. αριθμό 65/2022 (ΑΔΑ: ΩΔΕΞΩΞΖΛ8Ε) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης και έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη
δημοπρασίας του συγκεκριμένου έργου που εγκρίθηκε με την προαναφερθείσα απόφαση, συνήλθαμε σε
δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Δήμου Προσοτσάνης στις 17-05-2022,
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ, προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης που υπέβαλε ο προσωρινός μειοδότης «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην Διακήρυξη, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 22PROC010143926 2022-03-03 στο
πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ » με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 187349 συνολικής
εκτιμώμενης αξίας 116.129,03 € (πλέον 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
«ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» με το υπ’ αρ. 4285/6-5-2022 έγγραφό του να υποβάλει εντός προθεσμίας
δεκαπέντε (10) ημερών τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού
αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.
Ο οικονομικός φορέας υπέβαλε ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του ΕΣΗΔΗΣ στον Δήμο Προσοτσάνης τα παραπάνω δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου στις 105-2022. 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’ αρ. 4429/11-05-2022 αριθμό πρωτοκόλλου του Δήμου
Προσοτσάνης.
2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε το σύνολο των δικαιολογητικών, τα οποία
υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών (σε ηλεκτρονική και σε έντυπη
μορφή), η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά βρέθηκαν να
είναι σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και του ΕΕΕΣ
Η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη:
1. την με ΑΔΑΜ: 22PROC010143926 2022-03-03 Διακήρυξη του Δημάρχου
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4.Την υπ’ αριθ. 120/2022 (ΑΔΑ: Ψ9Τ5ΩΞΖ-ΒΨΜ)απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε το πρακτικό 1 και κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού ο οικονομικός
φορέας «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»,
5. την υπ’ αριθ. 4285/6-5-2022 Πρόσκληση προσκόμισης δικαιολογητικών
6. τα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο προσωρινός ανάδοχος
προτείνει προς την 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 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ» με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 187349 στον οικονομικό
φορέα «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», με ποσοστό έκπτωσης 23,21 % (είκοσι τρία και είκοσι ένα τοις
εκατό) με ποσό προσφοράς του έργου μετά την έκπτωση 89.177,50 € (χωρίς ΦΠΑ) και

παραπέμπει το παρόν πρακτικό για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης,
επειδή η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και προσφέρει τη
χαμηλότερη τιμή
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2. το φάκελο του διαγωνισμού
3. την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» δημοσιευμένης στο
ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
4. Το γεγονός ότι από τους υποβληθέντες πίνακες με την καταχωρημένη ψήφο-άποψη των μελών,
διαπιστώθηκε ότι όλα τα παρόντα μέλη κατέθεσαν θετική ψήφο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
α. Την έγκριση του Πρακτικού 2 της επιτροπής διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ Κ.ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ»
β. Την κατακύρωση του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», ο
οποίος προσέφερε έκπτωση 23,21 % (είκοσι τρία και είκοσι ένα τοις εκατό) και ποσό προσφοράς του
έργου μετά την έκπτωση 89.177,50 € (χωρίς ΦΠΑ) . Η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους
όρους της διακήρυξης και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 162/2022
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

