
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                              
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ                                                        
                                                                                                                                            Αριθμ. Απόφ.: 133/2017 

                                                                                        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 18/2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Πάργας 

Στο Καναλάκι σήμερα την 28η Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., στο Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου  Πάργας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πάργας, 
ύστερα από την 8911/23-08-2017, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με 
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

 ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση πρακτικού «1» αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού για 
την ανάθεση του έργου «Κατασκευή δημοτικού δρόμου στο όριο ρέματος στη θέση Καστελάκια Δ.Κ 
Πάργας».  

 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. Καούρης Ιωάννης 
6. Ντούσκος Γεώργιος 

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

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Επιτροπής  εισηγούμενος το  6ο θέμα 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 112/2017 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου 
«Κατασκευή δημοτικού δρόμου στο όριο ρέματος στη θέση Καστελάκια Δ.Κ Πάργας» εκδόθηκε από το 
Δήμαρχο η υπ΄αριθμ. 7539/19-07-2017 προκήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού. 

Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό δύο συμμετέχοντες από τους οποίους  ένας αποκλείστηκε και  
ένας έγινε δεκτός, για τους λόγους που αναφέρονται στο υπ’ αριθμόν 1 πρακτικό της επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής: 
 

1ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ     ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ   

ΑΔΑ: ΩΓΑΤΩΞ0-ΣΡΔ



 

        Για  Την  Ανάθεση  του  Έργου : 

«« ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΚΚ ΕΕ ΥΥ ΗΗ     ΔΔ ΗΗ ΜΜ ΟΟ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΥΥ     ΔΔ ΡΡ ΟΟ ΜΜ ΟΟ ΥΥ   ΣΣ ΤΤ ΟΟ     ΟΟ ΡΡ ΙΙ ΟΟ   ΡΡ ΕΕ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΟΟ ΣΣ     ΣΣ ΤΤ ΗΗ   ΘΘ ΕΕ ΣΣ ΗΗ     

ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΤΤ ΕΕ ΛΛ ΑΑ ΚΚ ΙΙ ΑΑ     ΔΔ .. ΚΚ ..     ΠΠ ΑΑ ΡΡ ΓΓ ΑΑ ΣΣ »»  
 
     Στο  Καναλλάκι   σήμερα  την  3 – 08 – 2017  , ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  9.30 π.μ.  συνήλθε σε δημόσια  
συνεδρίαση στο Δημαρχιακό  Κατάστημα  Δήμου  Πάργας  η Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμού του 
άρθρου 221 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν : 112/2017  απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που 
κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για Την   ανάθεση  του  έργου : 

«« ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΚΚ ΕΕ ΥΥ ΗΗ     ΔΔ ΗΗ ΜΜ ΟΟ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΥΥ     ΔΔ ΡΡ ΟΟ ΜΜ ΟΟ ΥΥ   ΣΣ ΤΤ ΟΟ     ΟΟ ΡΡ ΙΙ ΟΟ   ΡΡ ΕΕ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΟΟ ΣΣ     ΣΣ ΤΤ ΗΗ   ΘΘ ΕΕ ΣΣ ΗΗ     

ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΤΤ ΕΕ ΛΛ ΑΑ ΚΚ ΙΙ ΑΑ     ΔΔ .. ΚΚ .. ΠΠ ΑΑ ΡΡ ΓΓ ΑΑ ΣΣ »» ,,   σσ υυ νν οο λλ ιι κκ οο ύύ     ππ ρρ οο ϋϋ ππ οο λλ οο γγ ιι σσ μμ οο ύύ   22 00 .. 00 00 00 ,, 00 00   ΕΕ υυ ρρ ώώ   (( μμ εε   

ΑΑ νν αα θθ εε ώώ ρρ ηη σσ ηη     &&     ΦΦ .. ΠΠ .. ΑΑ .. )) ..  
 
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 
 
Ο  Πρόεδρος αφού  διαπίστωσε  την  απαρτία  της  Επιτροπής  συνεχίστηκε  η  διαδικασία .Σε  εφαρμογή  
της  διακήρυξης του   αναφερόμενου  έργου  η Επιτροπή άρχισε την ώρα :  9.30 π.μ  την παραλαβή των 
φακέλων προσφορών.  
 
  Ακολούθησε  η  προσέλευση  των  ενδιαφερομένων για  την κατάθεση  των  Φακέλων  Προσφορών  τους  
μέχρι  τις : 10: 00  π.μ  καταγράφοντας  τα  στοιχεία  του  προσώπου  που  τον  υπέβαλλε. Κατόπιν  ο  
Πρόεδρος   κήρυξε  την  λήξη  της  προθεσμίας  παραλαβής  των  προσφορών .Επίσης  ο  Πρόεδρος  της  
Επιτροπής  Διαγωνισμού , για  να  τηρηθεί η  υπόλοιπη  διαδικασία  του  διαγωνισμού  (άρθρο 3 παρ.3.1. 
Διακήρυξης), μετά  από  επικοινωνία  με  την  Υπηρεσία  Πρωτοκόλλου  του  Δήμου  Πάργας , διαπίστωσε  
ότι  Δεν  έχει  αφιχθεί  στην  Υπηρεσία  Πρωτοκόλλου Φάκελος  Προσφοράς για  τον  εν΄ λόγω  διαγωνισμό    
  
  Συνολικά   κατατέθηκαν   Δύο  (  02  )  Προσφορές   ,  σύμφωνα  με  τον  Πίνακα  (Α) 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ  Α : ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  ΚΑΤΑ  ΣΕΙΡΑ  ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 
 

 
Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

1. ΦΡΑΓΚΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.Δ.Ε. 

2. ΜΗΤΑΡΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    Ε.Δ.Ε 

 
 
      Κατά  την  κατάθεση  των  προσφορών  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού έλεγξε  αρχικώς  την  νομιμοποίηση  
των  προσώπων σε  όσες  εταιρείες  υπέβαλλαν  τις  προσφορές  τους  δια  εκπροσώπων.  
   Μετά    την  ολοκλήρωση   της  παραλαβής   των  προσφορών  η  Επιτροπή  εξέτασε τα εξωτερικά 
στοιχεία των προσφορών (βάσει  του  Άρθρου  3  της  Διακήρυξης). Κατά  τον  ανωτέρω  έλεγχο  
διαπιστώθηκε   ότι  η  ατομική  εταιρεία  με  διακριτό  τίτλο : «ΦΡΑΓΚΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.Δ.Ε.»  υπέβαλε  
φάκελο  προσφοράς ( κυρίως  φάκελος)  Μη  σφραγισμένο (άρθρο 3 παρ.3.2  Διακήρυξης) καθώς  επίσης  
και ξεχωριστούς  Μη  σφραγισμένους  φακέλους  δικαιολογητικών  συμμετοχής και  οικονομικής  
προσφοράς (άρθρο 3 παρ.3.3  Διακήρυξης). Ακόμη  ο  κυρίως  φάκελος της  προσφοράς Δεν  συνοδευόταν  
από  αίτηση  υποβολής  προσφοράς όπως  ορίζεται  στο άρθρο 3 παρ.3.2 της Διακήρυξης   και  ως  εκ ‘ 
τούτου  η  ατομική  εταιρεία  με  διακριτό  τίτλο : «ΦΡΑΓΚΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.Δ.Ε.»  αποκλείστηκε   από   τα   
επόμενα  στάδια  του  διαγωνισμού.  

ΑΔΑ: ΩΓΑΤΩΞ0-ΣΡΔ



 

 
  Ακολούθησε  το  άνοιγμα  των  φακέλων που  περιείχαν  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής,  η  καταγραφή 
των  εγγράφων και  δικαιολογητικών  συμμετοχής  των  διαγωνιζομένων  κατά  την  σειρά  της  
προσέλευσης  τους στο  διαγωνισμό   χωρίς  ταυτόχρονα  να  ελέγχεται   το  νομότυπο  και  η  πληρότητα  
τους  και  η  επιτροπή  προχώρησε  στην  μονογραφή  των  εγγράφων  αυτών  (  Πίνακας  Β). 
 
 
   
ΠΙΝΑΚΑΣ  Β :ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ  ΔΙΚΑΙΟΓΗΤΙΚΩΝ   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  ΚΑΤΑ  ΣΕΙΡΑ  ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 
 
 

 
Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(ΑΡΘΡΟ 3 
Παρ.3.2. 

Διακήρυξης) 

ΑΡ. ΜΕΕΠ 
ΠΤΥΧΙΟΥ / 

ΤΑΞΗ  
ΠΤΥΧΙΟΥ 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ  

ΔΗΛΩΣΗ  
ΤΟΥ  

ΑΡΘΡΟΥ 79 
Παρ. 2 του 

Ν.4412/16 / 
Τ.Ε.Υ.Δ. 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

ΑΔ.Τ. / 
Α.Ο 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  
ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

1. 

 
ΜΗΤΑΡΗΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
Ε.Δ.Ε 

 
ΝΑΙ 

 
30279/ΟΔΟ 
Α2,ΥΔΡ.  Α2 

 
ΝΑΙ 

 
Ξ 684279 

 
ΔΕΝ  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. 

 
        
Ακολούθησε  η  αποσφράγιση  των  οικονομικών  προσφορών των συμμετεχόντων , κατά  την  σειρά  της  
προσέλευσης  τους  στον  διαγωνισμό , η  μονογραφή  από  τον  Πρόεδρο  και  τα  μέλη  της  Επιτροπής  και  
η  ανακοίνωση  των  επί  μέρους  στοιχείων  τους  για  κάθε  διαγωνιζόμενο , όπως  καταχωρήθηκαν στον  
Πίνακα  (Β)   που  αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα  του  παρόντος  πρακτικού. 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β :  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  ΚΑΤΑ  ΣΕΙΡΑ  ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ. 
 

 
 

Α/Α 

 
 

ΟΝΟΜΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΗ   ΕΚΠΤΩΣΗ  
ΟΜΑΔΑΣ 1ης  

 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΗ   ΕΚΠΤΩΣΗ  
ΟΜΑΔΑΣ 2ης 

 
ΜΕΣΗ  ΕΚΠΤΩΣΗ 

1. 

 
ΜΗΤΑΡΗΣ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε.Δ.Ε. 

 
6 % 

 
6 % 

 
      6  % (Ομαλή) 

  
 
  Στην  συνέχεια  η  Επιτροπή  έκανε  τον  απαιτούμενο λογιστικό    έλεγχο ,  καθώς  και  τον  έλεγχο  
ομαλότητας  και  οι  συμμετέχοντες  κατατάχθηκαν  κατά  σειρά  μειοδοσίας  σε  Πίνακα (Γ). 
( Τα  ποσά  αναφέρονται  στην  συνολική  προσφορά σε  Ευρώ προ Φ.Π.Α.)  ως  εξής : 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ :  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  ΚΑΤΑ  ΣΕΙΡΑ  ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 
 
 

ΑΔΑ: ΩΓΑΤΩΞ0-ΣΡΔ



 

 
Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ  ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

(ΜΕΣΗ  ΕΚΠΤΩΣΗ) 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΥ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΕΥΡΩ)  ΠΡΟ Φ.Π.Α. 

1. 

 
ΜΗΤΑΡΗΣ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε.Δ.Ε. 

 
6,00  % 

             
15.161,25 

 
 
 
   Κατόπιν  η  Επιτροπή  διαγωνισμού ξεκινώντας  από  τον  πρώτο  μειοδότη και  ακολουθώντας  την  σειρά  
μειοδοσίας  έλεγξε  το  δικαίωμα  όσων  υπέβαλλαν  τους  Φακέλους  Προσφορών ,  το  παραδεκτό  των  
Οικονομικών   Προσφορών  σύμφωνα  με  το  Ν.4412/16  και έλεγξε επίσης τα  δικαιολογητικά  που  
ζητήθηκαν  από  την  Διακήρυξη    και  αφού  ολοκλήρωσε  τον  έλεγχο  διαπίστωσε  ότι   τα  
δικαιολογητικά  των  συμμετεχόντων    ευρέθησαν   σωστά  και  πλήρη. 
 
 
   Με   βάση   τα   ανωτέρω  , η  Επιτροπή  Διαγωνισμού έκανε  δεκτές  τις  οικονομικές  προσφορές  
σύμφωνα  με  την   παρακάτω  σειρά  μειοδοσίας (ΠΙΝΑΚΑΣ Δ) :  
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Δ : ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  ΚΑΤΑ  ΣΕΙΡΑ  

ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 
 
 

 
Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ  ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

(ΜΕΣΗ  ΕΚΠΤΩΣΗ) 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΥ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΕΥΡΩ)  ΠΡΟ Φ.Π.Α. 

1. 

 
ΜΗΤΑΡΗΣ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε.Δ.Ε. 

 
6,00  % 

 
                 15.161,25 

 
 
 
   Με   βάση  τα  ανωτέρω    Προσωρινός  Μειοδότης  αναδεικνύεται  η   ατομική  εταιρεία  με  τον  
διακριτό  τίτλο : «ΜΗΤΑΡΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  Ε.Δ.Ε.» που  προσέφερε  Μέση  Έκπτωση :  6,00 %  και   
συνολικού  ποσού  προσφοράς : 15.161,25   Ευρώ (Μη  συμπ/νου  Φ.Π.Α.). 
 

 

Ύστερα από τα ανωτέρω, 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. 7539/19-07-2017 Διακήρυξης 
3) την υπ΄αριθμ. Α263/4389-8/5/2017απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
4) το υπ΄αριθμ. 8249/03-08-2017 πρακτικό αποσφράγισης, αξιολόγησης προσφορών της επιτροπής 
διαγωνισμού και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη της επιτροπής διαγωνισμού 
6) 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. 
7) τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου 

ΑΔΑ: ΩΓΑΤΩΞ0-ΣΡΔ



 

 
                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
1.Την έγκριση του υπ΄αριθμ. 8249/03-08-2017 πρακτικού «1» αποσφράγισης και αξιολόγησης 
οικονομικών προσφορών και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη της επιτροπής διαγωνισμού. 

2.Την ανάδειξη της εταιρείας  με   το  διακριτό  τίτλο ΜΗΤΑΡΗΣ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε.Δ.Ε., ως προσωρινού 
αναδόχου του διαγωνισμού με τίτλο: «Κατασκευή δημοτικού δρόμου στο όριο ρέματος στη θέση 
Καστελάκια Δ.Κ Πάργας» καθόσον  η προσφορά που κατέθεσε κρίνεται ικανοποιητική με Μέση  Έκπτωση   
6,00 %  και βρίσκεται εντός των ορίων του ενδεικτικά προϋπολογισμένου ποσού  ύψους 15.161,25 € 
πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

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

                                                Η παρούσα απόφαση  έλαβε α/α 133/2017 

Συντάχθηκε , αναγνώσθηκε  και υπογράφεται ως εξής: 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

      ΝΑΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ       

ΑΔΑ: ΩΓΑΤΩΞ0-ΣΡΔ
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