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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 22/2019 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 23 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 πμ. στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ. 11717/18-10-2019 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 ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) τακτικά
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος
(Πρόεδρος)
2. Σμολοκτός Νικόλαος
(Αντιπρόεδρος)
3. Σύρτας Γεώργιος- Αντιδήμαρχος- (τακτικό μέλος)
4. Ψωμάς Αλέξανδρος-Αντιδήμαρχος-(τακτικό μέλος)
5.Κιλατζίδης Ελευθέριος
(αναπληρ.μέλος)
6.Ντεμίρης Αθανάσιος
(τακτικό μέλος)
7.Ηλιάδης Μιχαήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Σαρίδης ΄Αλκης
(τακτικό μέλος)

ο οποίος δεν ήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα

(τακτικό μέλος)

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη
Αριθ. Απόφ : 128/2019

ΘΕΜΑ: Εγκριση του Πρακτικού 3 του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Δράσεις για
την ολοκληρωμένη διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Προσοτσάνης»
Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε το Πρακτικό 3 της επιτροπής
του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών:

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση Αστικών
Αποβλήτων Δήμου Προσοτσάνης», το οποίο αναφέρει τα παρακάτω:
Στις 10/10/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ, συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ) για την επιλογή
αναδόχου για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση Αστικών
Αποβλήτων Δήμου Προσοτσάνης», κατόπιν σχετικής πρόσκλησης (08-10-2019) της Προέδρου της.
Η ΕΔ συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 84/2019 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΟΟ5ΩΞΖ-ΧΙΓ) της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Προσοτσάνης με την ακόλουθη σύνθεση:
1. Δέσποινα Δεληγιαννίδου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού
2. Παναγιώτα Συμεωνίδου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, τακτικό μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού
3. Μιχαήλ Τερζίδης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Εκπρόσωπος ΤΕΕ, μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού
Η ΕΔ, στο παρόν διακριτό στάδιο, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
(αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, δικαιολογητικά νομιμοποίησης) του άρθρου 22 της
Διακήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 5 αυτής.
Το Πρακτικό ΙΙ της ΕΔ εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 20/2019 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΦΗΩΩΞΖ-Η9Σ) της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Προσοτσάνης και κοινοποιήθηκε, με επιμέλεια της Αναθέτουσας Αρχής, με το υπ’ αρ.
πρωτ. 10584/25-09-2019 έγγραφο Δήμου Προσοτσάνης, στους προσφέροντες με ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο στις 25/09/2019, σύμφωνα με το άρθρο 4.6 της Διακήρυξης.ΑΔΑ:
Κατά 634ΕΩΞΖ-Φ3Π
της απόφαση έγκρισης
του Πρακτικού ΙΙ δεν υποβλήθηκε ένσταση.
Ο Δήμος Προσοτσάνης, ως Αναθέτουσα Αρχή, ειδοποίησε εγγράφως, με το υπ’ αρ. πρωτ. 10851/01-102019 έγγραφο, τον προσωρινό ανάδοχο (HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.) να υποβάλει εντός
προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 22 της Διακήρυξης.
Ο προσωρινός ανάδοχος (HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.) υπέβαλε στο Δήμο Προσοτσάνης
στις 02/10/2019 σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά του άρθρου 22 της Διακήρυξης (αρ. πρωτ.
Δήμου Προσοτσάνης: 10934/02-10-2019). Ο εν λόγω φάκελο παραδόθηκε στην ΕΔ.
Η ΕΔ προέβη στον έλεγχο των ως άνω υποβληθέντων στοιχείων σύμφωνα με τη Διακήρυξη, το
Ν.4412/2016 και το υπ’ αρ. πρωτ. 2210/19-04-2019 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα «Διευκρινίσεις ως
προς τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό
ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του ν. 4605/2019».
Κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου διαπιστώθηκε ότι:
i. Τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του
προσφέροντα HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. είναι αληθή και ακριβή.
ii. Υποβλήθηκαν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα
δικαιολογητικά, τα οποία είναι πλήρη.
iii. Από τα δικαιολογητικά, τα οποία υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, αποδεικνύονται η μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18 της Διακήρυξης και η πλήρωση όλων των
απαιτήσεων των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 19 της Διακήρυξης.
Επομένως, ο έλεγχος των προσκομισθέντων, από τον προσωρινό ανάδοχο (HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.), δικαιολογητικών και αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης προέβη θετικός.
Η ΕΔ,σύμφωνα με το άρθρο 5.7 της Διακήρυξης, ολοκληρώνει τη διαδικασία ελέγχου των
δικαιολογητικών προσωρινού ανάδοχου με τη σύνταξη του παρόντος Πρακτικού, το οποίο διαβιβάζεται,
μαζί με το φάκελο, στο Αποφαινόμενο Όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη απόφασης.
Αφού ολοκληρώθηκε η ανωτέρω διαδικασία, η Πρόεδρος της ΕΔ κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.
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 το άρθρο 3 του Ν.4623/2019
Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

του διαγωνισμού για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Δράσεις για την
ολοκληρωμένη διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Προσοτσάνης»
Α.- Εγκρίνει

το Πρακτικό 3

Β.- Κατακυρώνει το διαγωνισμό στον οικονομικό φορέα HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
διότι κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 128/2019
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

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

