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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 04/11-03-2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 23/2020
Θέμα 6ο: Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του
διαγωνισμού -Ανάθεση του έργου με τίτλο «Υδροδότηση της Μονάδας Επεξεργασίας
Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Περιφερειακής Ενότητας Σερρών».
Σήμερα την 11η Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30π.μ η Οικονομική Επιτροπή
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ.2513/06-03-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, στην επικεφαλής της παράταξης που δεν εξέλεξε μέλος στην
Οικονομική Επιτροπή και στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας Λιθοτόπου, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019, για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο
Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75
του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, αφού σε σύνολο 7 μελών παρόντα ήταν 7:
Παρόντες οι :
Απόντες οι:
Όνομα

Επώνυμο

Πατρώνυμο Αξίωμα

Γεώργιος
Δημήτριος
Αθανάσιος
Μαλαματής

Κουτσάκης
Χαβαλές
Σταυρακάρας
Μπουντράκης

Αθανάσιος
Νικόλαος
Άγγελος
Λάμπρος

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος

5 Δημήτριος
6 Κλεάνθης

Τζήκας
Κοτσακιαχίδης

Νικόλαος
Ιωάννης

Μέλος
Μέλος

7 Ιερουσαλήμ (Μίμης)

Πατούσης

Παναγιώτης Μέλος

1
2
3
4

Ονοματεπώνυμο
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Νικόλαος Καμπούρης για την
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του έκτου θέματος έθεσε υπόψη
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αρ.2500/06-03-2020 έγγραφο του Αντιδημάρχου
Έργων, Υποδομών και Ανάπτυξης κ. Αθανάσιο Σταυρακάρα του Άγγελου καθώς επίσης και το από
06-03-2020 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Έργων για το έργο «Υδροδότηση
της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» τα οποία
έχουν ως εξής:
«Σας διαβιβάζουμε το από 6/3/2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, που
αφορά την υπ’ αριθμ. 7118/18-06-2019 διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το
έργο «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ».
Παρακαλούμε για την άμεση λήψη απόφασή σας.
«ΠΡΑΚΤΙΚΟ IΙ.Ι»
της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:
«Υδροδότηση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Περιφερειακής Ενότητας
Σερρών»
για τον έλεγχο δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου, προϋπολογισμού
μελέτης 540.322,58 € (πλέον Φ.Π.Α. 24% ), 670.000,00 € (με το Φ.Π.Α.) κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
με βάση την τιμή.
Αριθμός Μελέτης: 5/2019 ΔΕΥΑΗ.
Αύξων αριθμός διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 83207
Στις Σέρρες, την Παρασκευή 6-03-2020 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Σερρών
Κ. Καραμανλή 1
Οι υπογράφοντες :
α) Βελιγρατλής Μιχαήλ, Π.Ε. Πολιτικών Μηχ/κών, υπάλληλος του Δήμου Σερρών, ως πρόεδρος
β) Φάκης Δήμος, ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος υπάλληλος του Δασαρχείου
Σιδηροκάστρου, ως μέλος
γ) Βλαχοπούλου Ευθυμία, ΤΕ Πολιτικών Μηχ/κων Δομικών Έργων, υπάλληλος του Δήμου
Σερρών, ως μέλος
που συγκροτούν την Επιτροπή Διαγωνισμού (στο εξής Ε.Δ.) του ανωτέρω έργου, η οποία ορίστηκε
με την αριθμ 54/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών και σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
έχοντας υπόψη :
1. Την υπ' αριθμ. 73/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηράκλειας (πρακτικό
13/2.09.2019, ΑΔΑ ΨΗΙΨΩΡΤ-Ι4Μ), η οποία ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του έργου
«Υδροδότηση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Περιφερειακής Ενότητας
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Σερρών» την εργοληπτική επιχείρηση Κ/Ξ ΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΥΓΕΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, έναντι
της αναγραφόμενης προσφοράς με μέση έκπτωση 55,08 % επί των τιμών του τιμολογίου και
προϋπολογισμού των εγκεκριμένων τευχών δημοπράτησης του έργου αυτού, από την οποία
προκύπτει Συμβατικό Ποσό διακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ
και έντεκα λεπτών (268.768,11 ευρώ) (χωρίς το Φ.Π.Α).
2. Την από 19-8-2019 κοινοποίηση της παραπάνω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Ηράκλειας προς όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό από την Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Ηράκλειας στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ μέσω της λειτουργίας
επικοινωνία του υποσυστήματος.
3. Την άπρακτη πάροδο υποβολής ενστάσεων κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
από όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό.
4. Την υπ' αριθμ. 106/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηράκλειας (πρακτικό
18/6.11.2019, ΑΔΑ ΩΝΞΥΩΡΤ-ΨΓΡ), η οποία:
1. εγκρίνει το από 11/10/2019 πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Έργων του Δήμου
για το έργο «Υδροδότηση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Περιφερειακής
Ενότητας Σερρών» με το οποίο απορρίπτει την προσφορά του προσωρινού αναδόχου Κ/Ξ
ΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΥΓΕΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 4.2.ε. της Διακήρυξης του
έργου διότι υπέβαλλε εκπρόθεσμα ηλεκτρονικά μέρος των δικαιολογητικών και
2. Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του έργου «Υδροδότηση της Μονάδας Επεξεργασίας
Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» την εργοληπτική επιχείρηση με τίτλο
«ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» η οποία ήταν δεύτερη στη σειρά μειοδοσίας με ποσοστό
έκπτωσης 50,21% (292.777,59€ χωρίς Φ.Π.Α).
5. Την με αριθ. 113/2020 Απόφαση της Α.Ε.Π.Π. (7ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ) με την οποία απορρίφθηκε η
Προδικαστική Προσφυγή του προσωρινού αναδόχου Κ/Ξ ΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΥΓΕΡΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ κατά της παραπάνω Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηράκλειας
6. Την με αρ. πρωτ.: οικ 1047/03.02.2020 έγγραφη πρόσκληση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Ηράκλειας, προς τον νέο «προσωρινό ανάδοχο» κ. ΜΕΤΑΛΛΙΝΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, η
οποία του κοινοποιήθηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ μέσω της λειτουργίας
επικοινωνία του υποσυστήματος, να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών (δηλαδή ως 13-22020) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά το άρθρο 23 της με αριθ. 7118/18-06-2019
διακήρυξης του έργου.
7. Την από 06-02-2020 εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών από τον νέο
"προσωρινό" ανάδοχο ΜΕΤΑΛΛΙΝΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, καθώς και την από 07-02-2020 εμπρόθεσμη
υποβολή δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, σε σφραγισμένους φακέλους , με αρ. Πρωτ.
1315/07-02-2020.
8. Την από 26-02-2020 εκπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικού (Αντίγραφο Ποινικού
Μητρώου) από τον νέο "προσωρινό" ανάδοχο ΜΕΤΑΛΛΙΝΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
9. Τις από 12-2-2020 & 24-02-2020 έγγραφες προσκλήσεις του προέδρου προς τα μέλη της
Επιτροπής Διαγωνισμού, για συνέχιση της διαδικασίας του Διαγωνισμού με τον έλεγχο των
δικαιολογητικών και τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού.
Συγκεντρωθήκαμε στο Δήμο Σερρών για τον έλεγχο των υποβληθέντων από τον νέο
«προσωρινό ανάδοχο», ΜΕΤΑΛΛΙΝΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, δικαιολογητικών/εγγράφων, τα οποία
αναγράφονται παρακάτω:
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Βεβαίωση ΜΕΕΠ - Ισχύς έως 09-02-2021 (αρ.πρωτ. Δ15/24633/19-12-2017)
Ποινικό Μητρώο (αρ.πρωτ. 83295/20-6-2019 Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης)
Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση (αρ.πιστοπ. 21242/18-6-2019
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης)
Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης (αρ.πιστοπ. 5322/11-6-2019 Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης)
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής
εκκαθάρισης (αρ.πιστοπ. 21249/18-6-2019 Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης)
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου εκκαθαριστή/ συνεκκαθαριστή (αρ.πιστοπ.
21248/18-6-2019 Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης)
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης (αρ.πιστοπ.
21247/18-6-2019 Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης)
Πιστοποιητικό περί μη λύσεως εταιρίας (αρ.πιστοπ. 21246/18-6-2019 Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης)
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης πτώχευσης δήλωση παύσης εργασιών
(αρ.πιστοπ. 21245/18-6-2019 Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης)
Ένορκη βεβαίωση (αρ. 2110/11-6-2019 Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης).
Φορολογικές ενημερότητες (αρ.πρωτ. 66732497/22/5/2019, 66795544/3/6/2019 & 66791464/16-19 ΑΑΔΕ)
Ασφαλιστική Ενημερότητα Επιχείρησης (αρ.πρωτ. 280506/3/6/2019, 159/1/3/2019 ΕΦΚΑ)
Ασφαλιστικές ενημερότητες (αρ.πρωτ. 874/28/3/2019 & 5869/8/4/2019 ΕΦΚΑ (ΤΕΩΣ ΕΤΑΑΤΣΜΕΔΕ))
Βεβαιώσεις ΤΕΕ εξόφλησης συνδρομών και μη καταδίκης για επαγγελματικό παράπτωμα
(αρ.πρωτ. 2/58259/2-1-2019, 2/78565/2-1-2019, & 649/5/2/2019, 650/5/2/2019)
Υπεύθυνη Δήλωση, Πίνακας Ανεκτέλεστου Μέρους Εργολαβικών Συμβάσεων Δημοσίων
Έργων, συνοδευόμενη από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις (4/2/2020)
Ασφαλιστικές Ενημερότητες Έργων (αρ.πρωτ. 35/1/3/2019, 164074/2/4/2019, 151617/27/3/2019,
151631/27/3/2019 ΕΦΚΑ)
Βεβαίωση Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. Κ.Μ. περι καταβολής εισφορών σε εργοληπτική οργάνωση.
2. Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Βεβαίωση ΜΕΕΠ - Ισχύς έως 09-02-2021 (αρ.πρωτ. Δ15/24633/19-12-2017)
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (αρ.πρωτ. 125727/24-9-2019 Εισαγγελίας Πρωτοδικών
Θεσσαλονίκης). Έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών από την έκδοση
(24/9/2019) ως την υποβολή του (6/2/2020).
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (αρ.πρωτ. 166398/11-12-2019 Εισαγγελίας Πρωτοδικών
Θεσσαλονίκης) το οποίο υποβλήθηκε ηλεκτρονικά εκπρόθεσμα στις 26-2-2020.
• Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση (αρ.πιστοπ. 45696/11-12-2019
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης)
• Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης (αρ.πιστοπ. 10874/10-12-2019 Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης)

•
•
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Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής
εκκαθάρισης (αρ.πιστοπ. 45705/11-12-2019 Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης)
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης σχεδίου αναδιοργάνωσης (αρ.πιστοπ.
45706/11-12-2019 Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης)
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης (αρ.πιστοπ.
45703/11-12-2019 Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης)
Πιστοποιητικό περί μη λύσεως εταιρίας (αρ.πιστοπ. 45700/11-12-2019 Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης)
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης πτώχευσης δήλωση παύσης εργασιών
(αρ.πιστοπ. 45698/11-12-2019 Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης)
Ένορκη βεβαίωση (αρ. 3857/10-12-2019 Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης).
Φορολογικές ενημερότητες (αρ.πρωτ. 68075881/30-1-2020, 68101037/4-2-2020, 67973367/131-2020, 67849271/17-12-2019 ΑΑΔΕ)
Ασφαλιστική Ενημερότητα Επιχείρησης 38964/24-1-2019, 682381/17-12-2019, 875/23-122019 ΕΦΚΑ)
Ασφαλιστικές ενημερότητες (αρ.πρωτ. 2948/23/9/2019 & 18219/26/11/2019 ΕΦΚΑ (ΤΕΩΣ ΕΤΑΑΤΣΜΕΔΕ))
Βεβαιώσεις ΤΕΕ εξόφλησης συνδρομών και μη καταδίκης για επαγγελματικό παράπτωμα
(αρ.πρωτ. 4585/7865/30-12-2019, 4546/58259/20-12-2019, & 4584/78565/30-12-2019,
4584/58259/30-12-2019)
Υπεύθυνη Δήλωση, Πίνακας Ανεκτέλεστου Μέρους Εργολαβικών Συμβάσεων Δημοσίων
Έργων, συνοδευόμενη από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις (4/2/2020)
Ασφαλιστικές Ενημερότητες Έργων (αρ.πρωτ. 333/17-12-02019, 232/18-12-2019, 38785,24-12020, 38955/24-1-2020 38753/24-1-2020 ΕΦΚΑ)
Βεβαίωση Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. Κ.Μ. περι καταβολής εισφορών σε εργοληπτική οργάνωση.
Υπεύθυνη Δήλωση (4-2-2020) άρθρων 22.Α.4, 22.Α.2α και 23.3.(ββ), 22.Α.1, 22.Α.9 της
Διακήρυξης.
Κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, η επιτροπή διαγωνισμού διαπιστώνει

ότι:
1) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βρίσκονται σε συμφωνία με τα δηλωθέντα στην
Τ.Ε.Υ.Δ. που συνυπέβαλε με την προσφορά του ο προσωρινός μειοδότης ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι κατά συμφωνία της παραγράφου 23 της με αριθ.
πρωτ. 7118/18-06-2019 Διακήρυξης του έργου πλην του παρακάτω αναφερομένου:
2.1. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου με αριθ. πρωτ. 125727/24-9-2019 από την Εισαγγελία
Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, το οποίο εκδόθηκε στις 24/9/2019 και η ισχύς του σύμφωνα με την
παρ. 23.2.α της διακήρυξης έληγε στις 24/12/2019 (προγενέστερα της ημερομηνίας υποβολής
των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου).
Ο προσωρινός ανάδοχος, (με το από 26/02/2020 έγγραφό του το οποίο υπέβαλε προς την
επιτροπή μέσω του συστήματος επικοινωνία), δήλωσε ότι το με αριθ. πρωτ. 125727/24-9-2019
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου κατατέθηκε εκ παραδρομής αντί του ορθού με αριθ. πρωτ.
166398/11-12-2019, το οποίο βρισκόταν στα χέρια του ήδη από τον Δεκέμβριο του 2019 όπως
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αποδεικνύεται από την ημερομηνία έκδοσής του. Επίσης ο προσωρινός ανάδοχος αιτείται αντί
του αντιγράφου ποινικού μητρώου να γίνει δεκτή η ένορκη βεβαίωση με την οποία βεβαιώνει
ενώπιον του Ειρηνοδίκη Θεσ/νίκης ότι δεν εμπίπτει στους λόγους αποκλεισμού της παρ. 22.Α.1.
της Διακήρυξης. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ένορκη βεβαίωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ισοδύναμο
έγγραφο, (κατά την έννοια της παρ. 23.3.α της Διακήρυξης), του Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου.
3) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα (έως την 13-02-2020)
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος πλην του παρακάτω αναφερομένου:
3.1. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου με αριθ. πρωτ. 166398/11-12-2019 από την Εισαγγελία
Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, το οποίο υποβλήθηκε ηλεκτρονικά εκπρόθεσμα στις 26-2-2020.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζοντας τα παραπάνω δικαιολογητικά και λαμβάνοντας
υπόψη:
1. Το Άρθρο 23.2 της Διακήρυξης όπου αναφέρεται ότι: "Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται
αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο Α.1 του
άρθρου 22 της παρούσας, την παράγραφο Α.2(α) του άρθρου 22 και την παράγραφο Α.4(β) του
άρθρου 22 εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους"
2. Το Άρθρο 4.2.(δ). της Διακήρυξης όπου αναφέρεται ότι: " ιι) αν δεν υποβληθούν στο
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω
δικαιολογητικών, ή ιιι) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν νομίμως και εμπροθέσμως
δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, και
23 απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής
τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας".

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
την έγκριση του παρόντος πρακτικού και την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού
αναδόχου ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 4.2.δ. της Διακήρυξης του έργου
διότι:
1. Το Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου το οποίο υποβλήθηκε εμπροθέσμως ηλεκτρονικά είχε
ημερομηνία έκδοσης 24/9/2019, η ισχύς του έληγε στις 24/12/2019, (προγενέστερα της
ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου), και συνεπώς σύμφωνα με
την παρ. 23.2.α της διακήρυξης δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Η ένορκη βεβαίωση δεν μπορεί
να θεωρηθεί ισοδύναμο έγγραφο, (κατά την έννοια της παρ. 23.3.α της Διακήρυξης), του
Αντιγράφου ποινικού μητρώου και συνεπώς δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή σε αντικατάστασή
της.
2. Το Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου το οποίο υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στις 26-2-2020 με
ημερομηνία έκδοσης 11/12/2019, ήταν μεν σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής των
δικαιολογητικών αλλά λόγω της εκπρόθεσμης υποβολής του, (καταληκτική ημερομηνία
υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου ήταν η 13-2-2020) και σύμφωνα με την παρ.
4.2.(δ).ιι της διακήρυξης δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό».
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Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Κ/Ξ ΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΥΓΕΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ η
οποία ήταν ο αρχικός προσωρινός ανάδοχος του έργου υπέβαλε ενώπιον του Διοικητικού
Εφετείου Θεσσαλονίκης αίτηση αναστολής εκτέλεσης της υπ’ αρ.113/2020 απόφασης της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (7ο Κλιμάκιο). Επίσης ανέφερε ότι ο νέος προσωρινός
μειοδότης ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ κατέθεσε προς την Οικονομική Επιτροπή το υπ’
αρ.2700/10-03-2020 εισερχόμενο έγγραφο, με το οποίο ενημερώνει, ότι κατά την ημερομηνία
πρόσκλησής του για την υποβολή των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών η υποβληθείσα
προσφορά του είχε λήξει και δεν είχε ζητηθεί επικαιροποίηση.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε να αναβληθεί το θέμα έως ότου εκδοθεί η απόφαση της
αίτηση αναστολής της Κ/Ξ ΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΥΓΕΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ από το Διοικητικό Εφετείο
Θεσσαλονίκης.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του
Ν.4623/2019, τις διατάξεις του Ν.4412/2016, το υπ’ αρ. 2500/06-03-2020 έγγραφο του
Αντιδημάρχου Έργων, Υποδομών και Ανάπτυξης κ. Αθανάσιο Σταυρακάρα του Άγγελου για την
ανάθεση του έργου «Υδροδότηση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ)
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών», το από 06/03/2020 πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Υδροδότηση της Μονάδας Επεξεργασίας
Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Περιφερειακής Ενότητας Σερρών»
αποφασίζει ομόφωνα
Την αναβολή του θέματος έως ότου εκδοθεί η απόφαση της αίτηση αναστολής της Κ/Ξ
ΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΥΓΕΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ από το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 23/2020.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής

Υπογραφή 1

Υπογραφές 6

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 18-03-2020
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Γεώργιος Κουτσάκης
Δήμαρχος

