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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 1/2020 έκτακτης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 9 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ. στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.116/8-1-2020 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 και
τρία (3) απόντα μέλη , επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος
(Πρόεδρος)
2. Σύρτας Γεώργιος- Αντιδήμαρχος- (τακτικό μέλος)
3.Κιλατζίδης Ελευθέριος
(αναπληρ.μέλος)
4. Ντεμίρης Αθανάσιος
(τακτικό μέλος)
5. .Ηλιάδης Μιχαήλ
(τακτικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σαρίδης ΄Αλκης
(τακτικό μέλος)
2. Σμολοκτός Νικόλαος (Αντιπρόεδρος) (τακτικό μέλος)
3.Ψωμάς Αλ/νδρος-Αντιδήμαρχος
(τακτικό μέλος)

Οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη
Στο άρθρο 75 του Ν.3852/2010 το οποίο αντικαταστάθηκε με την παρ.6 του άρθρου 77 του
4555/2018 ορίζεται ότι «σε κατεπείγουσες περιπτώσεις………………….…Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή
αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων»
Α) ΄Οσον αφορά το 1ο θέμα: αναφέρεται ότι με την αριθ.175/2019 απόφαση της ΟΕ καθορίστηκαν
οι όροι δημοπράτησης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ 2019» σύμφωνα με τους
οποίους η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διεξαχθεί σήμερα στις 11.00 πμ . Διαπιστώθηκε
όμως ότι στο άρθρο 15 της σχετικής διακήρυξης, εκ παραδρομής, δεν συμπεριλήφθηκε η εγγύηση
συμμετοχής που πρέπει να καταβάλλουν οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς, κατά τους όρους της παρ.1
α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016.
Β) ΄Οσον αφορά το 2ο θέμα: αναφέρεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 18 της με ΑΔΑΜ 19PROC006056415 201912-18 Διακήρυξης του Διαγωνισμού «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ
Τ.Κ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ», ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού
ορίστηκε η 09-01-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00. Την ημέρα αυτή όμως παρουσιάστηκε τεχνική αδυναμία
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και δεν μπόρεσε να

διενεργηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών.
Για τους ανωτέρω λόγους, η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα προκειμένου: 1) να ματαιωθεί
άμεσα η διαδικασία του 1ου διαγωνισμού και να τροποποιηθεί η ανωτέρω απόφαση της ΟΕ για να
μπορέσει να δημοπρατηθεί εκ νέου το έργο και 2) να μετατεθεί η ημερομηνία ηλεκτρονικής
αποσφράγισης του δεύτερου Διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 18 της οικείας Διακήρυξης
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων
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Αριθ.Απόφ. 1/2020
ΘΕΜΑ: Ματαίωση της διαδικασίας του διαγωνισμού «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ 2019»
και τροποποίηση της αριθ.175/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε την από 8-1-2020
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:
Με την υπ’ αρ. 175/2019 (ΑΔΑ: ΨΠ3ΛΩΞΖ-ΓΦΕ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Προσοτσάνης
εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, οι τεχνικές προδιαγραφές, οι όροι δημοπράτησης και
η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΣΑΤΑ 2019», προϋπολογισμού 70.400,00 € με 24% Φ.Π.Α. (56.774,19 € χωρίς Φ.Π.Α.).
Εκ παραδρομής στο άρθρο 15 της σχετικής διακήρυξης έγινε παράληψη της εγγύησης συμμετοχής. Για το λόγο
αυτό, ματαιώνεται η διαδικασία του Διαγωνισμού και παρακαλούμε για την ορθή επανάληψη της διακήρυξης
αντικαθιστώντας τα άρθρα 15, 18 & 2.3 ως εξής:
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής
15.1
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.135,00 ευρώ. i
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην
ένωση.
15.2
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν.
4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) τον κύριο του έργου ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ προς τον οποίο απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος
της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου) και την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον
οποίο απευθύνεται.
(Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν).
15.3
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 31-08-2020, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από
τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συμμετοχής.
15.4
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του Τεχνικού
Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής και στις
περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας.
Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της
εγγυήσεως.
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 ii.
Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-αποσφράγισης
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31-01-2020, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 15:00.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 5-02-2020, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 10:00.
Άρθρο 2.3
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Παρασκευή 24/01/2020iii η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε
όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες
σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 28/01/2020iv
15.5

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη:
1. την αριθμ. 175/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
2. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
3. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019
Μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Ματαιώνει τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ 2019» οι όροι του οποίου καθορίσθηκαν με την αριθ.175/2019 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής.
Β. Τροποποιεί την αριθ.175/2019 απόφαση και αντικαθιστά μόνο τα άρθρα της 15, 18 και 2.3 ως
εξής:
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής
15.1
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016,
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.135,00 ευρώ. v
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
15.2
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του
ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) τον κύριο του έργου ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ προς τον οποίο απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για
κάθε μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου) και την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών,
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15.4
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θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
(Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν)
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 31-08-2020,
άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της
προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του
Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος
αυτής
και
στις
περιπτώσεις
του
άρθρου
4.2
της
παρούσας.
Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της
εγγυήσεως.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 vi.

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-αποσφράγισης
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31-01-2020,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 5-02-2020, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 10:00.
Άρθρο 2.3
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Παρασκευή 24/01/2020vii η αναθέτουσα αρχή παρέχει
σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 28/01/2020viii
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 175/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 1/2020
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

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

