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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 38/2020 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα 15 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη πραγματοποιήθηκε η δια περιφοράς
τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 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 και ύστερα από την αριθμ.14353/11-12-2020
πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη όπως ορίζουν οι σχετικές
διατάξεις .
Η γραμματέας της επιτροπής κ. Ναλμπάντη Ελένη αφού συγκέντρωσε τους υποβληθέντες από τα
μέλη πίνακες με καταγεγραμμένη την ψήφο τους, για κάθε θέμα ξεχωριστά, διαπιστώθηκε νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι πέντε (5) μέλη υπέβαλαν πίνακα με καταχωρημένη την ψήφο τους (επί συνόλου
επτά (7)τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών).
ΑΠΟΝΤΕΣ
Δεν υπέβαλαν πίνακα με την ψήφο τους
αν και κλήθηκαν νόμιμα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος
(Πρόεδρος)
2.Σμολοκτός Νικόλαος
Αντιπρόεδρος(τακτικό μέλος
3. Σαρίδης ΄Αλκης
(Αντιδήμαρχος (τακτικό μέλος)
4. Χατζηγεωργίου Γεώργιος (Αντιδήμαρχος τακτικό μέλος)
5. Κιλατζίδης Ελευθέριος

1. Ψωμάς Αλ/νδρος (Αντιδήμαρχος)(τακτικό μέλος)
2. Ντεμίρης Αθανάσιος
(τακτικό μέλος)
3. Ηλιάδης Μιχαήλ
(τακτικό μέλος)

(αναπλ.μέλος )

Αριθ. Απόφ : 336/2020
ΘΕΜΑ: Εγκριση του πρακτικού 2 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»
Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για την δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε συνημμένα και την
εισήγηση του 2ου 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
10 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 και το Πρακτικό 2 διενέργειας Δημόσιας Ανοιχτής Διαδικασίας με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

ΑΔΑ: ΩΓΦΞΩΞΖ-292
στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
Οι παρακάτω υπάλληλοι :
1) Ελένη Ντάπα, ΠΕ Πολιτικών Μηχ/κών, Δήμος Δοξάτου, ως Πρόεδρος
2) Γιαννούλα Μακρή, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Δ/νση Τεχν. Έργων Περ/κής Ενότ. Δράμας, ως μέλος
3) Ανδρέας Τσίγγης, ΠΕ Δασολογίας και Φυσ. Περιβάλλοντος, Αποκ/νη Δ/νση Μακεδ.-Θράκης, ως μέλος
4) Μαρία Καρακασίδου, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, Δ/νση Τεχν. Έργων Περ/κής Ενότ. Δράμας, ως μέλος
5) Άγγελος Παντσελής, Χημικός Μηχανικός, εκπρόσωπος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,ως μέλος
6)

Τοπτσίδης Αναστάσιος, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημ. Έργων
Ν.Δράμας
7) Τσαουσίδου-Αετοπούλου Κατίνα, Δημοτική Σύμβουλος Δ.Προσοτσάνης,
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) σύμφωνα με την υπ ’ αρ. 53/2020 (ΑΔΑ: ΩΛΣΖΩΞΖΘ62) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης και έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη
δημοπρασίας του συγκεκριμένου έργου που εγκρίθηκε με την προαναφερθείσα απόφαση, συνήλθαμε σε
συνεδρίαση στις 16 Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., προκειμένου να προβούμε στον
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ηλεκτρονικά στο Σύστημα ( Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) ο
προσωρινός ανάδοχος «ΕΔΕΚΑΤ ΑΕ» , σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Διακήρυξη με
ΑΔΑΜ 20PROC006392369 2020-03-06.
Πρέπει να αναφερθεί ότι σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 233/2020 (ΑΔΑ: 6Γ35ΩΞΖ-Μ3Β)
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ως προσωρινός ανάδοχος της σύμβασης
του ανωτέρω έργου, ο οικονομικός φορέας «ΕΔΕΚΑΤ ΑΕ».
Κατά τη συνεδρίασή της Ε.Δ., o Πρόεδρος συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα
χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 88293 και
διαπίστωσε ότι ο προσωρινός ανάδοχος «ΕΔΕΚΑΤ ΑΕ» υπέβαλλε ηλεκτρονικά στις 28-09-2020 και ώρα
19:50:09 (δηλαδή εντός της οριζόμενης 10ήμερης προθεσμίας), μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Επίσης, η Ε.Δ. διαπίστωσε ότι ο προσωρινός ανάδοχος με το υπ’ αριθ. πρωτ. 11615/30-09-2020
έγγραφό του προσκόμισε στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Προσοτσάνης (δηλαδή εντός
της οριζόμενης στην παράγραφο γ του άρθρου 4.2 3ήμερης προθεσμίας εργάσιμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή) τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο.
Συνεπώς η ηλεκτρονική υποβολή αλλά και η προσκόμιση σε έντυπη μορφή των δικαιολογητικών
κατακύρωσης αναδόχου πραγματοποιήθηκαν εμπρόθεσμα και προσηκόντως, και η Ε.Δ. προχώρησε
στον έλεγχο του συνόλου των υποβληθέντων δικαιολογητικών και διαπίστωσε πως αυτά είναι σύμφωνα
με τους όρους της Διακήρυξης του έργου και του υποβληθέντος ΤΕΥΔ.
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέχισε τη διαδικασία και έχοντας τη νόμιμη
απαρτία ε ι σ η γ ε ί τ α ι την κατακύρωση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ», προϋπολογισμού μελέτης
1.120.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α 24%), στον οικονομικό φορέα «ΕΔΕΚΑΤ ΑΕ», ο οποίος υπέβαλε την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, δαπάνης 617.535,71 € (χωρίς Φ.Π.Α
24%), με ποσοστό έκπτωσης σαράντα τέσσερα και ογδόντα έξι τοις εκατό (44,86%) και πληροί τα
κριτήρια για την κατακύρωση της σύμβασης του συγκεκριμένου έργου.

ΑΔΑ: ΩΓΦΞΩΞΖ-292
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 40 του
Ν.4735/2020
 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), την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση αλλά και την
όμοια Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608 ΦΕΚ 4946/Β/10-11-2020
 Το γεγονός ότι από τους υποβληθέντες πίνακες με την καταχωρημένη ψήφο-άποψη των μελών,
διαπιστώθηκε ότι όλα τα μέλη κατέθεσαν θετική ψήφο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.-Εγκρίνει το Πρακτικό 2 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»
προϋπολογισμού μελέτης 1.120.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α 24%),
Β.-Κατακυρώνει το διαγωνισμό στον «προσωρινό ανάδοχο» οικονομικό φορέα «ΕΔΕΚΑΤ ΑΕ», ο
οποίος υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, δαπάνης
617.535,71 € (χωρίς Φ.Π.Α 24%), με ποσοστό έκπτωσης σαράντα τέσσερα και ογδόντα έξι τοις εκατό
(44,86%) και πληροί τα κριτήρια για την κατακύρωση της σύμβασης του συγκεκριμένου έργου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 336/2020
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

