
 

 

ΑΟΞΡΟΑΡΛΑ ΑΟΞ Ξ ΟΠΑΙΘΙΞ ΗΡ 6ης ΡΣΜΕΔΠΘΑΡΗΡ 

ΗΡ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗΡ ΕΟΘΠΞΟΗΡ 
 

 Πην Τπρηθό ζήκεξα ηελ 16ην ηνπ κελόο Λαρηίοσ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Οαραζκεσή θαη ώξα 

13:00΄, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 3132/12-3-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο 

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο Ζ.Γ. θαη επηδόζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

75 ηνπ Λ. 3852/2010 ζε όια ηα κέιε θαη δεκνζηεύζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ. 

 Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνηεινύκελε από ηνπο: 

1. Μπξηδάθε Ξαληειή, σο Ξξόεδξν,  

2. Σαξνθόπν Ξαληειή, σο Αληηπξόεδξν, απόληα, 

3. Ξεηξίηζε-Κνπξάλη Αηθαηεξίλε, απνύζα, αλαπιεξνύκελε από ηελ θ. Γεκνπιά Διηζζάβεη-Διέλε, 

4. Γάην Γεώξγην-Αιθηβηάδε, απόληα, αλαπιεξνύκελν από ηνλ θ. Ξαπαγεσξγίνπ Ιεσλίδα, 

5. Αγγειάθε-Ιπθνύξε Αλαζηαζία,  

6. Καδαξάθε Γεξάζηκν – Αιέμαλδξν, απόληα, 

7. Εέππνπ-Σαξιαύηε Διέλε, απνύζα, σο κέιε,  

ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα ιάβεη απόθαζε επί ησλ 

θαησηέξσ ζεκάησλ Ζ.Γ.  

Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ θαη ν ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κνύηζηνο 

Γεώξγηνο.  

Ν Ξξόεδξνο, αθνύ δηαπίζησζε λόκηκε απαξηία ησλ κειώλ ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ ην ζέκα: 

 

ΘΕΛΑ  4Ξ Η.Δ. 

Ιαηακύρωζη αποηελέζμαηος δημοπραζίας ηοσ έργοσ:  

«ΙΑΑΡΙΕΣΗ ΑΜΑΙΑΑΡΙΕΣΗ ΟΕΖΞΔΠΞΛΘΦΜ ΕΞΣΡ 2017». 

 

Δηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ν Ξξόεδξνο είπε: 

       Κε ηελ ππ’ αξηζκόλ 23/09-02-2018 (ΑΓΑ 971ΜΥΖ8-Ζ23) Απόθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 

εγθξίζεθε ην από 05-02-2018 ΞξαθηηθόΗ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ αθνξά ην έξγν κε ηίηιν : 

«ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΑΛΑΘΑΡΑΠΘΔΖ ΞΔΕΝΓΟΝΚΗΥΛ ΔΡΝΠ 2017» ζύκθσλα κε ην άξζξν 98 ηνπ Λ.4412/2016. 

Πηηο 16-02-2018 ε Αλαζέηνπζα Αξρή, κέζσ επηθνηλσλίαο ηνπ Δ.Π.Ζ.Γ.Ζ.Π., θνηλνπνίεζε ηελ απόθαζε ηεο 

έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνύ ηεο δεκνπξαζίαο ζε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ δηαγσληζκνύ. Κεηά ηελ άπξαθηε 

παξέιεπζε ηεο ρξνληθήο πξνζεζκίαο γηα πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηά ηεο απόθαζεο 23/2018 θαη σο απηό 

νξίδεηαη ζην άξζξν 127 ηνπ Λ.4412/2016, ζηηο 21-02-2018 ε Αλαζέηνπζα Αξρή, κέζσ επηθνηλσλίαο ηνπ 

Δ.Π.Ζ.Γ.Ζ.Π., έθαλε  πξόζθιεζε ζηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν  γηα ηελ πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ σο απηό 

             

 

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΜΑΠΗΕΑ ΡΞ ΔΘΑΔΘΙΣΞ 
ΔΗΛΞΡ ΦΘΚΞΘΕΗΡ – ΥΣΤΘΙΞΣ ΑΔΑ:   

ΓΠΑΦΕΘΞ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗΡ ΕΟΘΠΞΟΗΡ 64/16-3-2018 
Λαραθωνοδρόμοσ 95 Αριθμ. – τρον. – Απόθαζης 

ΥΣΤΘΙΞ, .Ι. 154 52 Αριθμ. Ορωη.: 3692/22-3-2018 

ηηλ.:  210 6794000  
fax:  210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: ΩΕΟ0ΩΗ8-ΚΜ1



 

νξίδεηαη από ην άξζξν 103 ηνπ ηδίνπ λόκνπ. Πηηο 28-02-2018 ν πξνζσξηλόο αλάδνρνο ππέβαιιε εκπξόζεζκα, 

κέζσ επηθνηλσλίαο ηνπ Δ.Π.Ζ.Γ.Ζ.Π. ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη θαη κε ην ππ’ αξηζκόλ 2695/01-03-

2018 δηαβηβαζηηθό ηα θαηέζεζε ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

     Κε ηελ λόκηκε θαη εκπξόζεζκε πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ από ηνλ πξνζσξηλό κεηνδόηε θαη ηνλ 

έιεγρν απηώλ από ην αξκόδην γλσκνδνηηθό όξγαλν, ζπληάρζεθε ην ΞξαθηηθόΗΗ ην νπνίν θαη ζαο δηαβηβάδεηαη 

γηα επηθύξσζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 105 ηνπ Λ.4412/2016.  

Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ ππόςε ζαο ζέησ : 

α)   Ρν ελ ιόγσ ΞξαθηηθόΗΗ κε όια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ειέγρνπ, θαη 

β) Δηζήγεζε ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο γηα ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη παξαθαιώ 

λα απνθαζίζεηε ζρεηηθά. 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

  
 
 
                                     Νζο Ψυχικό 07/03/2018 

ΔΗΜΟ ΦΘΛΟΘΕΗ – ΦΤΥΘΚΟΤ   
 

                                      Αριθ. πρωτ.: 2898 
ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ   
ΣΕΡΣΕΣΗ 44, 15451, Ν. ΨΤΧΙΚΟ 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 

  

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 
Σου υπ’ αρ. 68385,1 ανοικτοφ διαγωνιςμοφ μζςω Ε..Η.Δ.Η.. που αφορά το ζργο : «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΗ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΣΟΤ 2017» με ςυνολικό προχπολογιςμό 400.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ανακεϊρθςθσ και 
του Φ.Π.Α 24%. 

ηο Νέο Φστικό ζήμερα, ηην 07
η
 ηοσ μηνός Μαρηίοσ ηοσ έηοσς 2018 ημέρα Σεηάρηη και ώρα 9:30 

π.μ., ζσνεδρίαζε η Επιηροπή Διαγωνιζμού (Ε.Δ.) ποσ ζσγκροηήθηκε με ηην σπ’ αρ. 230/09.11.2017 απόθαζη 
Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6ΖΡΕΧΗ8-ΛΘ1).  

 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ : 
 
 Με το 05-02-2018 ΠρακτικόΙ αποςφράγιςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν για τθν ανάδειξθ μειοδότθ του 
ζργου: «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΣΟΤ 2017», θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ πρότεινε τον  
διαγωνιηόμενο με τθν επωνυμία : «ΣΑΚΙΡΗ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΤ Ο.Ε.», ωσ προςωρινό 
ανάδοχο. 
 Με τθν υπ’ αρικμόν 23/9-2-2018 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ εγκρίκθκε το από 05-02-
2018 ΠρακτικόI του διαγωνιςμοφ του ζργου. 
  τισ 16-02-2018 θ Ανακζτουςα Αρχι, μζςω επικοινωνίασ του Ε..Η.Δ.Η.., κοινοποίθςε τθν απόφαςθ τθσ 
ζγκριςθσ του πρακτικοφ τθσ δθμοπραςίασ ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ του διαγωνιςμοφ. 
 Μετά τθν άκαρπθ παρζλευςθ τθσ χρονικισ προκεςμίασ για προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με το άρκρο 
127 του Ν.4412/16, ςτισ 21-02-2018 θ Ανακζτουςα Αρχι, μζςω επικοινωνίασ του Ε..Η.Δ.Η.., ζκανε  πρόςκλθςθ ςτον 
προςωρινό ανάδοχο  για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν ωσ αυτό ορίηεται από το άρκρο 103 του ιδίου νόμου. 
 τισ 28-02-2018 ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υπζβαλλε εμπρόκεςμα, μζςω επικοινωνίασ του Ε..Η.Δ.Η.., τα 
δικαιολογθτικά τθσ ΣΕΤΔ και και με το υπ’ αρικμόν 2695/01-03-2018 διαβιβαςτικό υπζβαλλε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι 
ςφραγιςμζνο φάκελο δικαιολογθτικϊν που απαιτοφνται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι, ωσ ορίηει το άρκρ. 
4 παρ.4.2 εδ.(γ) τθσ οικείασ διακιρυξθσ. 
 Η Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ ςυνεδριάηει προκειμζνου να προβεί ςτθν αποςφράγιςθ του ωσ άνω φακζλου 
και τον ζλεγχο τθσ πλθρότθτασ των δικαιολογθτικϊν που υποβλικθκαν με αυτόν. υνεπϊσ μετά τθν αποςφράγιςθ του 
φακζλου και τθν μονογραφι των δικαιολογθτικϊν που υποβλικθκαν, θ Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ τα κατζγραψε ωσ 
κάτωκι (ωσ υπάρχουν και μζςω επικοινωνίασ του Ε..Η.Δ.Η..) : 

ΑΔΑ: ΩΕΟ0ΩΗ8-ΚΜ1



 

 
1. 1

θ
 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ 

2. ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ  
3. ΒΕΒΑΙΩΗ ΜΕΕΠ  
4. ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΣΗΣΑ  
5. ΓΕΜΗ  
6. ΙΚΑ ΑΝΕΚΣΕΛΕΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  (ΑΝΣΙΜΑΧΕΙΑ) 
7. ΙΚΑ  ΑΝΕΚΣΕΛΕΣΟΤ ΕΡΓΟΤ (ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΗΡΙΩΝ) 
8. ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΗ1 
9. ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΗ2 
10. ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΠΣΩΧΕΤΗ 
11. ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΠΣΩΧΕΤΗ2  
12. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΣΡΩΟ ΣΑΚΙΡΗ ΑΒΒΑ 
13. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΣΡΩΟ ΣΑΚΙΡΗ ΣΑΜΠΙΚΟΤ 
14. ΣΕΕ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
15. ΣΕΕ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΕΛΕΧΩΝ 
16. ΣΕΕ ΣΕΛΕΧΩΝ ΠΣΤΧΙΟΤ 
17. ΣΜΕΔΕ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
18. ΣΜΕΔΕ ΣΕΛΕΧΩΝ ΠΣΤΧΙΟΤ 
19. ΣΜΕΔΕ ΜΙΘΩΣΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
20. ΣΜΕΔΕ ΜΙΘΩΣΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ2 
21. Τ.Δ. ΠΕΡΙ ΜΗ ΤΠΑΡΞΗ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ 
22. Τ.Δ. ΠΕΡΙ ΑΝΕΚΣΕΛΕΣΟΤ 
23. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΣΗΣΑ 
24. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΣΗΣΑ2 
25. ΣΕΕ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΠΑΡΑΠΣΩΜΑ 

 
Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ μετά τον απαιτοφμενο ζλεγχο, απεφάνκθ ότι τα ωσ άνω δικαιολογθτικά είναι πλιρθ και 

ςφμφωνα με τα όςα προβλζπει το άρκρο 23 τθσ Διακιρυξθσ και θ ιςχφουςα νομοκεςία. 
Για τθν διαπίςτωςθ των ωσ άνω, ςυντάχκθκε το παρόν ΠρακτικόII, το οποίο αφοφ αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, 

υπογράφεται. 
  
                                     Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 
Η πρόεδρος Σα μέλη  
 
 
 
Δήμηηρα ηαύροσ  
Αρτιηέκηων Μητανικός  

 
 
 
Εσθύμιος Εσαγγελόποσλος  
Πολιηικός Μητανικός  
 
 
 
Αγγελική Δεληγιώργη  
Αγρ. Σοπογράθος Μητανικός  

  
  

 

Ξαξαθαιώ ηα κέιε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

Η Ξικονομική Επιηροπή έρνληαο ππόςε: 

1. Ρελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, 

2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/2010, 

3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 98, 103, 105 θαη 127 ηνπ Λ.4412/2016, 

4. Ρελ ππ’ αξηζκόλ 23/09-02-2018 Απόθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 

5. Ρν ππ’ αξηζκ. πξση. 2898/7-3-2018 Ξξαθηηθό ΗΗ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ,  

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 
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ΑΟΞΦΑΡΘΖΕΘ ΞΛΞΦΦΜΑ 

Ρελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ 

αλνηρηνύ δηαγσληζκνύ κέζσ Δ.Π.Ζ.Γ.Ζ.Π., πνπ δηελεξγήζεθε ζηηο 30/01/2018, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ πνπ 

ζα αλαιάβεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΑΛΑΘΑΡΑΠΘΔΖ ΞΔΕΝΓΟΝΚΗΥΛ ΔΡΝΠ 2017», 

θαηά ηελ νπνία κεηνδόηεο αλαδείρζεθε ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία: «ΡΠΑΘΗΟΖΠ ΔΞΔΛΓΡΗΘΖ 

ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΟΝΓΝ Ν.Δ.»,  ΑΡΡΑΒΟΝ 56 – Ρ.Θ. 85132 ΟΝΓΝΠ, ΑΦΚ: 800777845 – ΓΝ: 

ΟΝΓΝ,  σο πξνζθέξνπζα ηελ ρακειόηεξε ηηκή κε κέζε έθπησζε 66,60% (εμήληα έμη θαη εμήληα εθαηνζηά) 

επί ησλ ηηκώλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ ηηκνινγίνπ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ θαη εμνπζηνδνηεί ην 

Γήκαξρν λα πξνβεί ζηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο εξγνιαβηθήο ζύκβαζεο. 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 64/2018 

 

Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 

 

Ξ ΟΠΞΕΔΠΞΡ 

ΟΑΜΕΚΗΡ  ΝΣΠΘΔΑΙΗΡ 

 

Ακριβές Απόζπαζμα 

Από ην πξαθηηθό ηεο 6ης Ππλεδξίαζεο ηεο 

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηελ  

16ελ Καξηίνπ 2018. 

Υστικό, 22-3-2018 

Ξ ΔΗΛΑΠΤΞΡ 

 

        Α ΛΕΚΗ 

Δημοσλά Ελιζζάβεη-Ελένη 

Οαπαγεωργίοσ Κεωνίδας 

Αγγελάκη-Κσκούρη Αναζηαζία 

 

      ΟΑΜΕΚΗΡ ΝΣΠΘΔΑΙΗΡ 
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