
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                              
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ                                                        
                                                                                                                                            Αριθμ. Απόφ.: 104/2017 

                                                                                        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 13/2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Πάργας 
 

Στο Καναλάκι σήμερα την 6η  Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, στο Δημοτικό Κατάστημα του 
Δήμου  Πάργας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πάργας, ύστερα από την 
5669/02-06-2017, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, 
σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
 ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής 
έργου: Σύνδεση Γεώτρησης Τ.Κ.Κυψέλης με δεξαμενή Τ.Κ.Κυψέλης και Τ.Κ.Κορώνης. 
 
 Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω  μέλη: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Νάστας Αντώνιος (Πρόεδρος)                    1.Τσούτσης Δημήτριος 
2. Ζαχαριάς Νικόλαος(Αντιπρόεδρος)                                            
3. Σίσκας Ιωσήφ                                                    
4. Ευθυμίου Σωτήριος 
5. Ντούσκος Γεώργιος  
6. Καούρης Ιωάννης          

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Τσιλιμπώκου Θεοδώρα του Γεωργίου ΠΕ1 Διοικητικού, υπάλληλο του 
Δήμου Πάργας. 

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Επιτροπής  εισηγούμενος το  2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών αυτής ότι: 

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» 

 

Βάσει της 21/2017 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή 
αναδόχου κατασκευής έργου: Σύνδεση Γεώτρησης Τ.Κ.Κυψέλης με δεξαμενή Τ.Κ.Κυψέλης και 
Τ.Κ.Κορώνης εκδόθηκε από το Δήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 
(ΑΔΑΜ: 17PROC005937479 ) 
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Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ 21/2017 Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, γνωμοδότησε με το υπ’ αριθμόν 1 πρακτικό αξιολόγησης προς την οικονομική 

επιτροπή για την ανάδειξη  της εταιρείας  με τον διακριτό τίτλο «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ως προσωρινού αναδόχου 

του διαγωνισμού, διότι η προσφορά που υπέβαλε κρίθηκε πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης 

και τις τεχνικές προδιαγραφές.   

 

Με την υπ΄αριθ. 46/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό. Σε 

συνέχεια της απόφασης αυτής, η εταιρεία «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.» κλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ 4903/19.05.2017 

πρόσκληση του  Δήμου Πάργας  να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο, εντός δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόμενα από το άρθρο 13 της διακήρυξης δικαιολογητικά 

κατακύρωσης. 

 
Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 19 Μαΐου 2017. Ο προσωρινός 

ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία το σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών την 26/05/2017 συνεπώς 

εμπροθέσμως. 

 

Η Επιτροπή διαγωνισμού με το υπ’ αριθ. 2 πρακτικό αφού προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έλεγχο τους, διαπίστωσε την πληρότητά τους και πρότεινε την 

κατακύρωση του διαγωνισμού στον ανωτέρω ανάδοχο. 

 

2ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ     ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ   
        Για  Την  Ανάθεση  του  Έργου : 
«« ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΔΔ ΕΕ ΣΣ ΗΗ   ΓΓ ΕΕ ΩΩ ΤΤ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ ΣΣ   TT .. KK   ΚΚ ΥΥ ΨΨ ΕΕ ΛΛ ΗΗ ΣΣ     ΜΜ ΕΕ   ΔΔ ΕΕ ΞΞ ΑΑ ΜΜ ΕΕ ΝΝ ΗΗ   ΤΤ .. ΚΚ   ΚΚ ΥΥ ΨΨ ΕΕ ΛΛ ΗΗ ΣΣ   ΚΚ ΑΑ ΙΙ   ΤΤ .. ΚΚ   

ΚΚ ΟΟ ΡΡ ΩΩ ΝΝ ΗΗ ΣΣ »»  

 
 
     Στο  Καναλλάκι   σήμερα την  06 – 06 – 2017  , ημέρα   Τρίτη  και ώρα  9.30 π.μ.  συνήλθε σε  τακτική 

συνεδρίαση στο Δημαρχιακό  Κατάστημα  Δήμου  Πάργας  η Επιτροπή    Διαγωνισμού του , η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν : 21/2017  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί  

στον  έλεγχο  των υποβληθέντων δικαιολογητικών των παραγράφων 23.2 έως 23.9 της  αναλυτικής  

διακήρυξης  του έργου : «« ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΔΔ ΕΕ ΣΣ ΗΗ   ΓΓ ΕΕ ΩΩ ΤΤ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ ΣΣ   TT .. KK   ΚΚ ΥΥ ΨΨ ΕΕ ΛΛ ΗΗ ΣΣ     ΜΜ ΕΕ   ΔΔ ΕΕ ΞΞ ΑΑ ΜΜ ΕΕ ΝΝ ΗΗ   ΤΤ .. ΚΚ   

ΚΚ ΥΥ ΨΨ ΕΕ ΛΛ ΗΗ ΣΣ   ΚΚ ΑΑ ΙΙ   ΤΤ .. ΚΚ   ΚΚ ΟΟ ΡΡ ΩΩ ΝΝ ΗΗ ΣΣ »»   αα ππ όό     ττ οο νν     ππ ρρ οο σσ ωω ρρ ιι νν όό   μμ εε ιι οο δδ όό ττ ηη   μμ εε     δδ ιι αα κκ ρρ ιι ττ όό     

ττ ίί ττ λλ οο   ::   «ΟΔΟΚΑΤ  Α.Ε.».    

 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
 
1) Γιαννόπουλος  Γεώργιος  , Πολιτικός  Μηχανικός ,  ως  Πρόεδρος 
2) Μπόχτης  Θωμάς , Μηχανολόγος  Μηχανικός  ,  ως  Μέλος 
3) Μήτρου  Ιωάννης,  Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός Τ.Ε. , ως  Μέλος 
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Η  Επιτροπή    Διαγωνισμού   συγκροτήθηκε  εκ ΄ νέου  σε  σώμα  και  έχοντας  υπόψη : 
 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 80 & 103 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ,  
 
2. Την Α.Π.: 2185/13.03.2017  Προκήρυξη Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου : «Σύνδεση  

Γεώτρησης  Τ.Κ.  Κυψέλης με  Δεξαμενή Τ.Κ.  Κυψέλης  και  Τ.Κ. Κορώνης», 
 
 3. Το Α.Π. : 3328/10.04.2017  Πρώτο ( 10 )Πρακτικό Δημοπρασίας του έργου,  
 
4. Την Αριθ.:  46/17   Απόφ. Ο.Ε. για έγκριση του παραπάνω Πρακτικού και ανάδειξη ως προσωρινού 

αναδόχου του έργου την  εταιρεία  με  διακριτό  τίτλο :  «ΟΔΟΚΑΤ  Α.Ε.»,  
 
 5. Το Α.Π.: 3598/19.04.2017   έγγραφο του Δήμου με το οποίο κοινοποιήθηκε η αρ. 281/2016 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής στους συμμετέχοντες στη δημοπρασία του έργου, 
 
6. Το Α.Π.: 4903/19.05.2017   έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ. & Π.Δ.Ε. - Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου για 

προσκόμιση δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 & 80 του Ν. 4412/16,  
 
7. To Α.Π. : 5267/26.05.2017  έγγραφο της  εταιρείας  με  διακριτό  τίτλο :  «ΟΔΟΚΑΤ  Α.Ε.» «για υποβολή 

των ανωτέρω  δικαιολογητικών,  
 
8. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, κατά της αρ.:  46/2017   απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής  Δήμου  Πάργας, από τους συμμετέχοντες στη δημοπρασία,  
 
  Κατά  την διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών που προσκομίσθηκαν νομίμως  ,σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και τα αντίστοιχα άρθρα της Διακήρυξης του έργου , διαπιστώθηκαν ότι : 
 
α) όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ευρίσκονται σε συµφωνία µε τα δηλωθέντα στο Τ.Ε.Υ.∆. που 

συνυπέβαλε µε την προσφορά του ο προσωρινός µειοδότης («ΟΔΟΚΑΤ  Α.Ε.»), 
 
 β) όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είναι κατά το άρθρο 23.2 έως 23.9 της αναλυτικής διακήρυξης για 

την κατασκευή του έργου:  «Σύνδεση  Γεώτρησης  Τ.Κ.  Κυψέλης με  Δεξαμενή Τ.Κ.  Κυψέλης  και  Τ.Κ. 
Κορώνης». 

 
   Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθ. 105 παρ. 1 του Ν. 4412/16, στην απόφαση κατακύρωσης 
αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα 
άρθρα 360 επόμενα.  
Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 361 του Ν. 4412/16: «Προθεσμία άσκησης της προσφυγής : 
 
1. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 
 (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,  
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  
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2. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.»  
 
  Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται και με την παρούσα διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου  Πάργας  για 
κατακύρωση της σύμβασης στην  εταιρεία  με  διακριτό  τίτλο :  «ΟΔΟΚΑΤ  Α.Ε.» . 

 
 
Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να 
εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.  
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

2) τους όρους της υπ΄αριθ. 2185/13-03-2017 Διακήρυξης 

3) την υπ’ αριθμ. Α1/ 1279/17-02-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

4) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) 

ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α 

του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης 

πίστωσης με α/α 1. 

5) το υπ΄αριθμ. 5710/06-06-2017 πρακτικό 2 της επιτροπής διαγωνισμού 

6) τα στοιχεία του φακέλου 

                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α.Την έγκριση του υπ’ αριθ. 2 Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και  

Β. Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: Σύνδεση 
Γεώτρησης Τ.Κ.Κυψέλης με δεξαμενή Τ.Κ.Κυψέλης και Τ.Κ.Κορώνης στην εταιρεία  με το διακριτό τίτλο 
«ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.». 
 
 
                                                  Η παρούσα απόφαση  έλαβε α/α 104/2017 

Συντάχθηκε , αναγνώσθηκε  και υπογράφεται ως εξής: 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

      ΝΑΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ       
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