ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
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ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ»

Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ : 180563
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ Α.Α. 180563
Ηλεκτρονική Δημοπρασία της 15ης Ιουνίου 2021 (15-06-2021)
Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ»
Στη Λαμία σήμερα την 05 Αυγούστου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ.οι
υπογεγραμμένοι:
α. Όλγα-Μαρία Αντωνοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών
Έργων (ΔΥΤΕ) του Δήμου Λαμιέων, ως Πρόεδρος,
β. Παναγιώτης Αποστολόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, της ΔΥΤΕ του Δήμου Λαμιέων, ως
Μέλος,
γ. Αλεξία Ρουχά, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, της ΔΥΤΕ του Δήμου Λαμιέων, ως Μέλος
αποτελούντες την Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ», που συστάθηκε με την αριθ. 338/2021 (ΑΔΑ: 6Ζ9ΛΩΛΚΡΙ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, συνήλθαμε σε δημόσια
συνεδρίαση, για την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 103
του Ν.4412/2016, όπως τροποποιείται από το άρθρο 43 του Ν.4782/2021.
Της συνεδρίασης της Επιτροπής προηγήθηκε :
α) το από 25-06-2021 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες ->
Επικοινωνία] του κου Σωτηρίου Ρίζου, χειριστή της αναθέτουσας αρχής, με το οποίο κοινοποίησε
σε όλες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στη δημοπρασία, το 1ο Πρακτικό και
την με αριθμ. 456/2021 (ΑΔΑ: Ψ697ΩΛΚ-Θ5Β) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Λαμιέων, περί έγκρισης του 1ου Πρακτικού και ανακήρυξης της εργοληπτικής επιχείρησης
«ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινού μειοδότη, σύμφωνα με το άρθρο
4.1.θ της διακήρυξης.
β) το από 06-07-2021 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες ->
Επικοινωνία] του χειριστή της αναθέτουσας αρχής, με το οποίο κοινοποιήθηκε στον προσωρινό
μειοδότη η αρ. 27457/06-07-2021 πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών που
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καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών,
σύμφωνα με το άρθρο 4.2.α της διακήρυξης.
γ) η από 15-07-2021 ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον
προσωρινό μειοδότη, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες ->
Επικοινωνία], σύμφωνα με το άρθρο 4.2.β της διακήρυξης.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνεδρίασε αρχικά στις 05-08-2021 λαμβάνοντας υπ’ όψιν το
παραπάνω από 25-06-2021 μήνυμα της αναθέτουσας αρχής και διαπίστωσε ότι ουδεμία
προδικαστική προσφυγή υποβλήθηκε εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, ήτοι 05-072021 κατά της αριθμ. 456/2021 (ΑΔΑ: Ψ697ΩΛΚ-Θ5Β) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λαμιέων, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.της διακήρυξης.
Εν συνεχεία, η πρόεδρος συνδέθηκε στο σύστημα και στα στοιχεία του Α.Α. 180563
διαγωνισμού. Η πρόεδρος και τα μέλη της Ε.Δ. πιστοποίησαν ότι έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τον προσωρινό μειοδότη.
Ακολούθως η Ε.Δ. αποσφράγισε και τον φάκελο δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη
«ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που υποβλήθηκε με την αρ. πρωτ. Δ. Λαμιέων
29345/16-07-2021 αίτησή του, εντός της προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών, από την
ηλεκτρονική υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 4.2.γ της διακήρυξης.
Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή εξέτασε τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου και
διαπίστωσε ότι το αρ. 1814/31-05-2021 έγγραφο Δικαστικής Αρχής (Πρωτοδικείο Λαμίας) έφερε
ψηφιακή υπογραφή που δεν αναγνωριζόταν ως έγκυρη. Προς διακρίβωση του θέματος, η
Αναθέτουσα Αρχή απέστειλε το αρ. 33088/12-08-2021 έγγραφό της προς το Πρωτοδικείο
Λαμίας, αιτούμενη πληροφορίες αναφορικά με την εγκυρότητα του εγγράφου. Το Πρωτοδικείο
Λαμίας απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (17-08-2021) το ίδιο έγγραφο (με το
ηλεκτρονικό όνομα ATT00004.pdf) υπογεγραμμένο εκ νέου με αναγνωρίσιμη έγκυρη ψηφιακή
υπογραφή και απάντησε στο ως άνω έγγραφο (33088/12-08-2021) της Αναθέτουσας με το αρ.
284/19-08-2021 έγγραφό του, με το οποίο πιστοποιεί την εγκυρότητα του αρχικού εγγράφου.
Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνεδρίασε εκ νέου στις 20-08-2021 και
διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις, ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με την υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 79 παρ.2 του Ν.4412/2016 δεν είναι ψευδή ή ανακριβή, υποβλήθηκαν στο
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, είναι νόμιμα και εμπρόθεσμα και αποδεικνύουν τους όρους
και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης
δημοπρασίας.
Συνεπώς προτείνεται η κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «ΓΕΩΔΟΜΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 197200 και ποσοστό μέσης
τεκμαρτής έκπτωσης εξήντα πέντε και δώδεκα εκατοστά (65,12 %) επί των τιμών του τιμολογίου
της μελέτης.
Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού κηρύσσει το πέρας της διαδικασίας και εξουσιοδοτεί την
Πρόεδρό της να υποβάλει το πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 180563, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του
ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία], στην Αναθέτουσα Αρχή του έργου του θέματος,
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Συνημμένα
1) Το αρ. 33088/12-08-2021 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής (ΔΥΤΕ)
2) Το αρ. 284/19-08-2021 έγγραφο του Πρωτοδικείου Λαμίας
3) Το αρ. 1814/31-05-2021 έγγραφο του Πρωτοδικείου Λαμίας με ηλεκτρονικό όνομα:
ATT00004.pdf που φέρει νέα ψηφιακή υπογραφή.
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