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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 29/2019 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 24 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη 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.14705/20-12-2019 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 διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με έξι (6) παρόντα και τρία (3)
απόντα μελή επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος
2. Ψωμάς Αλ/νδρος-Αντιδήμαρχος
3. Σύρτας Γεώργιος- Αντιδήμαρχος4. Ηλιάδης Μιχαήλ
5. Κιλατζίδης Ελευθέριος
6. Παυλίδης Πέτρος

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

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σαρίδης ΄Αλκης (τακτικό μέλος)
2.Σμολοκτός Νικόλαος(Αντιπρόεδρος τακτ.μέλος)
3.Ντεμίρης Αθανάσιος (τακτικό μέλος)

Οι οποίοι δεν ήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα
Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Μαναρίδου Αλεξάνδρα
Αριθ.Απόφ. 181/2019
ΘΕΜΑ:Εγκριση του Πρακτικού 5 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για τις ομάδες 2,4,7,11 και 13
του διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020»
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο 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 5 αξιολόγησης δικαιολογητικών μειοδοτών του ανοικτού
διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» συνολικού προϋπολογισμού
92.600,00€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και ΦΠΑ 13% ) και κατακύρωση μέρους της προμήθειας για τις ομάδες
2,4,7,11 και 13 στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρονται τα παρακάτω:
Στην Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Χρήστου Σακάρη 15 ,
σήμερα Παρασκευή 20/12/2019 και ώρα 9:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης η
οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθ. 119/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί
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στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ των Δικαιολογητικών Μειοδότη που
υποβλήθηκαν
στον ηλεκτρονικό
διαγωνισμό της υπ΄αριθ. 11153/08.10.2019 διακήρυξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020»,
συνολικού προϋπολογισμού 92.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και ΦΠΑ 13% .Ο ανοικτός
μειοδοτικός διαγωνισμός έλαβε τον υπ΄ αριθ. 80233 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, η δε προαναφερόμενη
διακήρυξη δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων,
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «19PROC005668809 2019-10-08»
Με την αριθ.146/2019 απόφαση της ΟΕ εγκρίθηκε το πρακτικό 3 και αναδείχθηκαν οι προσωρινοί
ανάδοχοι των ομάδων 1,2,3,4,5,6,7,11,12,13, και 14 ενώ με την αριθμ. 166/2019 απόφασή της η ΟΕ ενέκρινε
το Πρακτικό 4 και κατακύρωσε μέρος της προμήθειας, ( των ομάδων 1,3,5,6,12,14) στους «προσωρινούς
αναδόχους» γιατί κατέθεσαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης
Μετά από τα παραπάνω η Επιτροπή καλείται να αξιολογήσει και να ελέγξει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της
προσωρινής αναδόχου κ. Σεβδά Αικατερίνης για τις υπολειπόμενες ομάδες 2,4,7,11 και 13.
Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον
προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των φακέλων και στον έλεγχο
πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτούς .
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ και κατατέθηκε από την κ. Σεβδά
Αικατερίνη οι οποία ανταποκρίθηκε στην υπ΄αριθμ. 14194/09.12.2019 πρόκληση είναι τα ακόλουθα:
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Επίσης, η ανωτέρω προσωρινή ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου τον φάκελο των
δικαιολογητικών, ο οποίος έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου: 14553/17.12.2019 και παραδόθηκε ενσφράγιστος
στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας. Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι
εμπρόθεσμη.
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που
υποβλήθηκαν και αφού ελέγχθηκαν διαπιστώθηκε ότι είναι πλήρη και σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο
2.2.9.2 της διακήρυξης.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή του διαγωνισμού προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή
να
κατακυρωθεί η προμήθεια των Ομάδων 2,4,7,11 και 13 στην συμμετέχουσα «προσωρινή ανάδοχο»
κ.Σεβδά Αικατερίνη γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης και επιπλέον για τους
λόγους που αναλύονται στο σκεπτικό του παρόντος πρακτικού καθώς και στα Πρακτικά 3 και 4
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις:
1. του Ν.4412/2016
2. Το Πρακτικό του διαγωνισμού
3. του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019
Μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.-Εγκρίνει το Πρακτικό 5 αξιολόγησης των δικαιολογητικών μειοδότη του ανοικτού διαγωνισμού
με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» και
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Β.- Κατακυρώνει μέρος της ανωτέρω προμήθειας (τις ομάδες 2,4,7,11 και 13) στην «προσωρινή
ανάδοχο» κ.Σεβδά Αικατερίνη όπως παρακάτω γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
κατακύρωσης:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΟΜΑΔΑ 2

ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
(ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
(ΤΡΟΦΙΜΑ)

ΔΗΜΟΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1923,27

ΝΠ ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

4218,04

ΕΙΔΗ
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΝΠ ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

5946,72

ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
(ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
(ΤΡΟΦΙΜΑ)

ΝΠ ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

6068,26

ΟΜΑΔΑ 4

ΟΜΑΔΑ 7

ΟΜΑΔΑ 11

ΟΜΑΔΑ 13

ΠΟΣΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΔΗ.ΚΕ.Π
1781,20

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΣΕΒΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΑΦΜ.139701185
ΣΕΒΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΑΦΜ.139701185
ΣΕΒΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΑΦΜ.139701185
ΣΕΒΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΑΦΜ.139701185
ΣΕΒΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΑΦΜ.139701185

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 181/2019
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

