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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
  Από το 13ο/29-05-2018 πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διδυμοτείχου.
 Θέμα:   4  ο     
 Απόφαση:   73  η  /  2018  
Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού
αναδόχου  του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ».
      
   Στο Διδυμότειχο, σήμερα την 29η του μηνός Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
του Δήμου Διδυμοτείχου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διδυμοτείχου, ύστερα
από την 13/25-5-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Πατσουρίδη Παρασκευά, που επιδόθηκε νόμιμα με
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της
ημερήσιας διάταξης, που έχουν ανάγκη επίλυσης. 
    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Κυρούδη Μαρία.
    Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
πέντε (5) μέλη, άρχισε η συνεδρίαση.
          
     ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. Πατσουρίδης Παρασκευάς, Δήμαρχος Διδυμοτείχου, Πρόεδρος 
2. Εμμανουηλίδης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος
3. Κελεσίδης Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος
4. Σλαβούδης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος
5. Γκουρλουμένου Δέσποινα, Δημοτικός Σύμβουλος

      ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
     1.  Τσιγκουρλάς Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος
     2.  Σιαλάκης Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος 
  
   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: 
   Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 ε του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της παραγράφου
4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και  την αξιολόγηση των προσφορών
μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες».
   Με την αριθμ. 22/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αριθμ. 1421/07-02-2018  πρακτικό της
επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΚΑΙ  ΟΙΚΙΣΜΩΝ»,  προϋπολογισμού 1.272.357,72  ευρώ  πλέον  ΦΠΑ,  σύμφωνα  με  το  οποίο  ανακηρύχθηκε
προσωρινός  ανάδοχος  (μειοδότης)  η  ένωση  οικονομικών  φορέων  «ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ
Α.Τ.Ε.» με μέση τελική τεκμαρτή έκπτωση 60,11 %.
   Στη  συνέχεια  η  επιτροπή  διαγωνισμού,  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  διακήρυξης  κάλεσε  τον  “Προσωρινό
Ανάδοχο” ήτοι την ένωση οικονομικών φορέων «ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ Α.Τ.Ε.» να προσκομίσει
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία αφού κατέθεσε εμπρόθεσμα (αριθ.πρωτ. 2948/20-03-2018), τα εξέτασε
και  στη συνέχεια συνέταξε το αριθμ. 4636/11-05-2018 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών το οποίο έχει ως εξής: 

“ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διδυμοτείχου,  με την υπ' αριθμ.  58/2017 απόφασή της όρισε Επιτροπή
Διαγωνισμού για το έργο “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ” τους παρακάτω:

i. Γουρίδης Παναγιώτης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ – (Πρόεδρος).
ii. Χατζηπαύλου Μάλαμα, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ.
iii. Πανιτσίδης Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ.
iv. Ζαρκάδης Νικόλαος, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ.
v. Παπαδήμος Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός – Εκπρόσωπος Εργοληπτών.
vi. Αντωνιάδης Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός – Εκπρόσωπος ΤΕΕ.
vii. Σιαλάκης Αθανάσιος, Εκπρόσωπος ΠΕΔ ΑΜ – Θ.
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνεδρίασε στις  28-04-2018, την ώρα 10:30 π.μ. (όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.2
του άρθρου 4 της Διακήρυξης) στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διδυμοτείχου.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας καθώς παρευρέθηκαν οι εξής:

i. Γουρίδης Παναγιώτης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ – (Πρόεδρος).
ii. Χατζηπαύλου Μάλαμα, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ.

iii. Πανιτσίδης Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ. 

iv. Ζαρκάδης Νικόλαος, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ.

v. Αντωνιάδης Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός – Εκπρόσωπος ΤΕΕ.

2. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2268/5-3-2018 έγγραφο η Διευθύνουσα Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 4.2 του
άρθρου 4 της διακήρυξης, κάλεσε τον «Προσωρινό Ανάδοχο», ήτοι την ένωση οικονομικών φορέων «ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  –  ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ  Α.Τ.Ε.»  να  προσκομίσει  τα  προβλεπόμενα  από  τα  άρθρα  23.2  έως  23.10
δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
Ο «Προσωρινός Ανάδοχος» υπέβαλε εμπρόθεσμα με το από 20-03-2018 δικό του έγγραφο (αριθμ. πρωτ. 2948/20-
03-2018) τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

3.  Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχοντας υπόψη το άρθρο 23.2 της διακήρυξης,  βάσει  του οποίου  «..Το δικαίωμα
συμμετοχής  και  οι  όροι  και  προϋποθέσεις  συμμετοχής,  όπως ορίστηκαν  στα  άρθρα  21 και  22  της  παρούσας,
κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α)
και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (β) της παρούσας…», εξέτασε τα δικαιολογητικά που
κατέθεσε ο «Προσωρινός Ανάδοχος» και διαπίστωσε τα εξής:
Α. Δεν προσκομίσθηκαν:
Α1. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ ΑΤΕ με τα ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί
όλες οι  μέχρι  σήμερα τροποποιήσεις  αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον
υπάρχει).
Α2. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ
ΑΤΕ)
Α3. Αντίγραφα  ποινικού  μητρώου  με  ημερομηνία  προγενέστερη  του  διαγωνισμού,  ήτοι  17-8-2017  των
υπόχρεων της ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ ΑΤΕ και του κ. Αγγελίδη Γεώργιου ή βεβαίωση που να αποδεικνύει τη μη συνδρομή
των λόγων αποκλεισμού της παρ. Α.1 του άρθρου 22 της διακήρυξης κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού.
A4. Πιστοποιητικό ότι η ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ ΑΤΕ δεν τελεί υπό πτώχευση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό,
αναγκαστική διαχείριση, με ημερομηνία προγενέστερη του διαγωνισμού, ήτοι 17-8-2017

Β. Τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο «Προσωρινός Ανάδοχος» ήταν εν ισχύι κατά την
ημερομηνία του διαγωνισμού ήτοι την 17-8-2017

Γ.  Όλα  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  που  προσκόμισε  ο  «Προσωρινός  Ανάδοχος»  ήταν  εν  ισχύι  κατά  την
ημερομηνία υποβολής ήτοι την 20-3-2018

Δ. Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε:
Δ1. Ότι βάσει του άρθρου 22.Α.4.β της διακήρυξης «..Ο αναθέτων φορέας μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό
φορέα, ο οποίος βρίσκεται  σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται  στην παραπάνω περίπτωση, υπό την
προϋπόθεση ότι ο αναθέτων φορέας έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση..»,
δεν απαιτείται η προσκόμιση προγενέστερων πιστοποιητικών καθώς αποδεικνύεται ότι ο οικονομικός φορέας είναι
σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
Δ2. Να καλέσει τον «Προσωρινό Ανάδοχο» να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας πέντε
(5) ημερών, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4.2.α της διακήρυξης και να αναμένει την απάντησή του.

4.  Στις  11-05-2018 και  ώρα  10:00 π.μ.  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  συνεδρίασε  στην  αίθουσα  του  Δημοτικού
Συμβουλίου  του  Δήμου  Διδυμοτείχου  για  τη  συνέχεια  του  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  του  «Προσωρινού
Αναδόχου» και διαπίστωσε τα εξής:
Α.  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού με το αριθμ. πρωτ.  3522/10-4-2018 έγγραφο, έχοντας υπόψη το
άρθρο  4.2  της  διακήρυξης,  παρείχε  στον   «Προσωρινό  Ανάδοχο»  προθεσμία  πέντε  (5)  ημερών  από  την
κοινοποίηση του εγγράφου, να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
Β.  Ο  «Προσωρινός  Ανάδοχος»  υπέβαλε  εμπρόθεσμα  με  το  από  12-4-2018  δικό  του  έγγραφο  (αριθμ.  πρωτ.
3570/12-4-2018) τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι:
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I. Σύμφωνα  με  την  αριθμ.  πρωτ.  50186.1/28-07-2016  ανακοίνωση  καταχώρησης  στο  Γ.Ε.Μ.Η.  του  από
22/06/2016  Πρακτικού  της  Γενικής  Συνέλευσης  των  Μετόχων  και  του  από  22/06/2016  Πρακτικού  του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ ΑΤΕ, ο Κατσούλας Κωνσταντίνος του Πέτρου είναι  νόμιμος
εκπρόσωπος της εταιρίας και ως εκ τούτου είχε το δικαίωμα υπογραφής του Τ.Ε.Υ.Δ. που υπεβλήθη κατά το
διαγωνισμό. 

II.Τα αντίγραφα ποινικού  μητρώου που προσκομίσθηκαν ήταν  με  ημερομηνία  έκδοσης προγενέστερη  των
τριών μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 293/2017 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου
Δαπανών στο  VII Τμήμα έκρινε κατά πλειοψηφία ότι όλα τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν, πληρούν τους
όρους διακήρυξης και ως εκ τούτου προτείνει την  κατακύρωση της σύμβασης στην ένωση οικονομικών φορέων
«ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ Α.Τ.Ε.» και διαβιβάζει το παρόν μαζί με το φάκελο του διαγωνισμού
του έργου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη σχετικής απόφασης.
Επί της πρότασης μειοψήφησε το μέλος της επιτροπής Αντωνιάδης Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός – Εκπρόσωπος
ΤΕΕ καθώς κρίνει ότι όπως ορθά διατυπώνεται παραπάνω «..Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχοντας υπόψη το άρθρο
23.2 της διακήρυξης, βάσει του οποίου «..Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως
ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (β) της
παρούσας…»  γίνεται  αντιληπτό  ότι  για  να  μην  υπάρχει  θέμα αθέμιτου  ανταγωνισμού μεταξύ  συμμετοχής  των
οικονομικών φορέων, θα πρέπει ο προσωρινός ανάδοχος να έχει κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς του
όλα τα δικαιολογητικά με ημερομηνία σε ισχύ μέχρι και την ημέρα του διαγωνισμού. Τούτο δε είναι σαφές από τη
στιγμή που το δηλώνει  στην ΤΕΥΔ του διαγωνισμού και  ενέχει ισχύ υπεύθυνης δήλωσης σε παρούσα χρονική
στιγμή και όχι σε μελλοντικό χρόνο, όντας σε θέση να μην γνωρίζει κατά την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
από  την  υπηρεσία  αν  θα  έχει  ενήμερα όλα τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  για  τη  κατακύρωση  της  σύμβασης.
Συνεπώς τα ανωτέρω ελλειπή δικαιολογητικά Α1 ως Α4 στη σελ 2 του παρόντος εγγράφου και ειδικά τα Α3 και Α4,
ενέχουν σοβαρής ελλείψεως για τη απόδειξη συμμετοχής στο διαγωνισμό την παρούσα και μόνο στιγμή κατάθεσης
των προσφορών. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω το μέλος της επιτροπής Αντωνιάδης Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός
– Εκπρόσωπος ΤΕΕ προτείνει την ακύρωση της συμβασιοποίησης στην ένωση οικονομικών φορέων «ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  –  ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ  Α.Τ.Ε.»  και  να  κατακυρωθεί  η  σύμβαση  στον  επόμενο  μειοδοτικά  οικονομικό
φορέα.”

  Η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 72 του Ν. 3852/2010  και του Ν.4412/2016, πρέπει να
αποφασίσει  για  την  έγκριση  του  πρακτικού  και  ο  Πρόεδρος  κάλεσε  την  Οικονομική  Επιτροπή να  αποφασίσει
σχετικά.
    Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

1. Εγκρίνει το αριθμ. 4636/11-05-2018 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ», προϋπολογισμού 1.272.357,72 ευρώ πλέον
ΦΠΑ και  κατακυρώνει  στον  προσωρινό  ανάδοχο, την  εκτέλεσή  του,  ήτοι  στην  ένωση  οικονομικών  φορέων:
«ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ Α.Τ.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 60,11 %.

2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του N.4412/2016.

    Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.

    Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 73/2018
    Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό το οποίο και υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                ΤΑ ΜΕΛΗ
Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     υ π ο γ ρ α φ έ ς

Σωστό απόσπασμα
Διδυμότειχο 04-6-2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Μ.Α.Δ.

ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΔΑ: Ω9Υ5Ω9Τ-Ν2Υ
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