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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 19/2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα 6 Ιουλίου 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.7551/26-6-2020 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 επτά (7) παρόντα μέλη
και δύο (2) απόντα, επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

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)

1. Σαρίδης ΄Αλκης Αντιδήμαρχος (τακτικό μέλος)
2. Ντεμίρης Αθανάσιος
(τακτικό μέλος)

6. Ηλιάδης Μιχαήλ
7. Παυλίδης Πέτρος

(τακτικό μέλος)
(αναπληρ. μέλος)

Οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη
Αριθ. Απόφ : 162/2020
ΘΕΜΑ: Εγκριση του Πρακτικού 1 (ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής) του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»
Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε το Πρακτικό 1
(ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή
του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) σύμφωνα με την υπ’ αρ. 127/2020 (ΑΔΑ: Ω3ΘΥΩΞΖ-ΑΚΡ)
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης και έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη
δημοπρασίας του συγκεκριμένου έργου που εγκρίθηκε με την προαναφερθείσα απόφαση, συνήλθαμε
σε διαδικτυακή συνεδρίαση στις 30-06-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., προκειμένου να
προβούμε στη διενέργεια του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Διακήρυξη με ΑΔΑΜ:
20PROC006803013 2020-06-02. Η ημερομηνία αποσφράγισης ορίστηκε στις τις 30-06-2020 .
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) με αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 90581. Η
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη Διακήρυξη, η Παρασκευή 2606-2020 και ώρα 13:00 μ.μ.
Κατά τη συνεδρίασή της, η επιτροπή αφού συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα
χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 90581 και
διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό δύο (2) προσφορές, οι οποίες
παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί, ο οποίος και κοινοποιήθηκε μέσω του συστήματος στους
προσφέροντες:

ΑΔΑ: 64Ξ4ΩΞΖ-8Κ0

Στη συνέχεια η επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην 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 πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος της αριθμητικής και ολόγραφης αναγραφής των
ποσοστών εκπτώσεων των οικονομικών φορέων καθώς και ο έλεγχος Ομαλότητας των Οικονομικών
προσφορών. Έπειτα έγινε ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής, (δηλ. των Εγγυητικών Επιστολών
Συμμετοχής και του Τ.Ε.Υ.Δ.).
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών, η Επιτροπή Διαγωνισμού έκρινε ότι οι
προσφορές και των δύο (2) 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 οικονομικού
φορέα «ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ Θ Κ ΣΙΑ Ε.Ε..» ως προσωρινού αναδόχου, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 33%
(ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) για την κατασκευή του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» στο ποσό των 10.805,89 € (πλέον Φ.Π.Α 24%).
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ μετά από την ανωτέρω εισήγηση 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 και από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και την περ.δ της
παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4635/2019
Μετά από διαλογική συζήτηση
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.-Εγκρίνει το Πρακτικό 1 (ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής) του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»
Β.-Αναδεικνύει «προσωρινό ανάδοχο» της σύμβασης εκτέλεσης του έργου τον μειοδότη οικονομικό
φορέα «ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ Θ Κ ΣΙΑ Ε.Ε..» ως προσωρινού αναδόχου, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 33% (ΤΡΙΑΝΤΑ
ΤΡΙΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) ποσού 10.805,89 € (πλέον Φ.Π.Α 24%).
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 162/2020
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

