
 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ 

ΔΘΜΟ ΣΤΛΙΔΑ 

 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 29/2022 ςυνεδρίαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, 

Αρ. Απόφαςθσ: 141/2022 
 

ΘΕΜΑ: Κατακφρωςθ  του 2ου Πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ του ζργου 

«υντιρθςθ-Βελτίωςθ Εςωτερικισ Οδοποιΐασ Διμου τυλίδασ» 
 

τθ τυλίδα και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 6 του μινα επτεμβρίου 

του ζτουσ 2022 και ϊρα 10:00πμ ςυνιλκε ςε τακτικι διά ηϊςθσ ςυνεδρίαςθ ςτα 

γραφεία του Διμου θ Οικονομικι Επιτροπι τυλίδασ φςτερα από τθν αρικμ. 8503 – 

02/09/2022 ζγγραφθ πρόςκλθςθ τθσ κ. Προζδρου-Δθμάρχου αυτισ που επιδόκθκε ςε 

κάκε ζνα ςφμβουλο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 75 του Ν. 3852/2010. 

Πριν από τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ θ κ. Πρόεδροσ διαπίςτωςε ότι ςε ςφνολο 

7 μελϊν ιταν παρόντα τα 5 μζλθ του ιτοι: 
  

Π Α Ρ Ο Ν Σ Ε  Α Π Ο Ν Σ Ε  

    1) ΣΕΡΓΙΟΤ ΒΙΡΓΙΝΙΑ  1) ΧΡΙΣΟΔΟΤΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 

 2) ΚΑΝΑΠΙΣΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ  2) ΨΑΡΡΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 

 3) ΜΠΟΤΡΧΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ  

 4) ΚΑΛΩΣΑ ΒΑΙΛΕΙΟ  

 5) ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΙΩΑΝΝΗ  

  

  
 

 

 

 

Η Διμαρχοσ-Πρόεδροσ τθσ Ο.Ε., κ. Βιργινία τεργίου, κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ 

ςυνεδρίαςθσ, διά ηϊςθσ, για τθ ςυηιτθςθ και λιψθ απόφαςθσ ςτα παρακάτω κζματα 

τθσ θμεριςιασ διάταξθσ και μθ 

τθ ςυνεδρίαςθ αυτι παρζςτθ και ο κ. Πανάγοσ Ακανάςιοσ, υπάλλθλοσ του Διμου, για 

τθν τιρθςθ των πρακτικϊν. 

Σο ςϊμα αποφαςίηει ομόφωνα τθ ςυηιτθςθ του κζματοσ το οποίο δεν ιταν γραμμζνο 

ςτθν θμεριςια διάταξθ, ωσ κατεπείγον, ςφμφωνα με το άρκρο 75, του Ν. 3852/2010. 
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Η Διμαρχοσ-Πρόεδροσ τθσ Ο.Ε., κ. Βιργινία τεργίου, ανακοίνωςε το πρϊτο κζμα προ 

θμεριςιασ διάταξθσ και ζκεςε υπόψθ του ςϊματοσ  ειςιγθςθ,  που ζχει ωσ εξισ:   

ασ αποςτζλλουμε το από 05/09/2022,  2ο Πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ του 

ζργου «υντήρηςη-Βελτίωςη Εςωτερικήσ Οδοποιΐασ Δήμου τυλίδασ» που αφορά : 

τoν ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ μειοδότθ «τ. Ντοφβασ& ΙΑ Ο.Ε. με 

δτ  ΝΣΟΤΒΑ ΣΕΧΝΙΚΘ» και τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ανωτζρω εργολθπτικι 

επιχείρθςθ με Α.Α. προςφοράσ ΕΗΔΗ 257264 και ποςοςτό μζςθσ τεκμαρτισ 

ζκπτωςθσ είκοςι τρία και εξήντα τρία εκατοςτά (23,63%) επί των τιμϊν τθσ μελζτθσ 

του ζργου του τίτλου με Α.Α. ΕΗΔΗ 189938. 

ΕΙΘΓΟΤΜΑΣΕ 

 

1. Σθν ζγκριςθ ι μθ του 2ου Πρακτικοφ. 

2. Σθν κατακφρωςθ ι μθ, τθσ ςφμβαςθσ και τθν ανάκεςθ εκτζλεςθσ του ζργου 

«υντήρηςη-Βελτίωςη Εςωτερικήσ Οδοποιΐασ Δήμου τυλίδασ»ςτθν 

εργολθπτικι επιχείρθςθ «τ. Ντοφβασ & ΙΑ Ο.Ε. με δτ ΝΣΟΤΒΑ ΣΕΧΝΙΚΘ» με 

Α.Α. προςφοράσ ΕΗΔΗ 257264  και ποςοςτό μζςθσ τεκμαρτισ ζκπτωςθσ 

23,63% 

3. Σθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ , μαηί με αντίγραφα όλων των 

πρακτικϊν , ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ και τθν ανάρτθςθ των 

δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου ςτο ΕΗΔΗ 

4. Κατά τθσ απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΠΠ. 

Και παρακαλοφμε όπωσ αποφαςίςετε για τθν κατακφρωςθ του  2ου πρακτικοφ του 

Διαγωνιςμοφ. 

2ο ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΜΕ Α.Α. 189938 

ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΜΕΙΟΔΟΣΘ 

 

Ηλεκτρονικι Δθμοπραςία  

Ανοικτοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ, για τθν ανάδειξθ αναδόχου του ζργου: 

«ΤΝΣΘΡΘΘ –ΒΕΛΣΙΩΘ ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΘΜΟΤ ΣΤΛΙΔΑ» 

τθ τυλίδα ςιμερα τθν 5θ επτεμβρίου 2022, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 14:00 οι 

υπογράφοντεσ: 

1. Απόςτολοσ Ζιςθσ, Αγρονόμοσ Σοπογράφοσ Μθχανικόσ ΠΕ , του Διμου τυλίδασ, 

ωσ Πρόεδροσ , 

2. Σςζλιοσ Ιωάννθσ Γεωπόνοσ ΠΕ, του Διμου τυλίδασ, Μζλοσ 

3. Κωνςταντίνοσ Παπαχριςτου ,Μθχ. Μθχανικόσ ΣΕ, του Διμου τυλίδασ, Μζλοσ 
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αποτελοφντεσ τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου του ζργου: “ 

ΤΝΣΘΡΘΘ –ΒΕΛΣΙΩΘ ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΘΜΟΤ ΣΤΛΙΔΑ» που ςυςτάκθκε 

με τθν αρικ. 117/2022 (ΑΔΑ: 914ΝΩ1Ζ-3Λ2) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του 

Διμου , ςυνιλκαμε ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, για τθν ολοκλιρωςθ του θλεκτρονικοφ 

διαγωνιςμοφ του ζργου. 

 

τισ 05/09/2022 θ Επιτροπι, ζχοντασ υπόψθ: 

α)Σθν αρικμ.5858/17-06-2022 (21PROC010763141 17.06.2022) Διακιρυξθ του ζργου. 

β)Σο από 12/08/2022 μινυμα μζςω του ςυςτιματοσ *Ενζργειεσ -> Επικοινωνία+ του 

χειριςτι τθσ ανακζτουςασ αρχισ, με το οποίο ζγινε γνωςτό ςε όλουσ τουσ 

ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό τθσ ανάρτθςθσ ςτα ςυνθμμζνα του διαγωνιςμοφ τθσ 

αρικμ. 126/2022 ΑΟΕ (ΑΔΑ:ΨΦΩΕΩ1Ζ-3ΡΗ) περί κατακφρωςθσ 1ου πρακτικοφ και 

ανάδειξθσ ωσ προςωρινοφ μειοδότθ του οικ. Φορζα «τ. Ντοφβασ & ΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. 

ΝΣΟΤΒΑ ΣΕΧΝΙΚΘ». 

γ)Σο από 24/08/2022 μινυμα μζςω του ςυςτιματοσ *Ενζργειεσ -> Επικοινωνία+ του 

χειριςτι τθσ ανακζτουςασ αρχισ, με το οποίο ηθτικθκε από τον προςωρινό μειοδότθ 

διά του εγγράφου αρικ. 8168/24-8-2022 Διμου τυλίδασ (ανακζτουςα αρχι), θ 

υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ που κακορίηονται ςτθ διακιρυξθ. 

δ)Σθν από 01/09/2022 (εμπρόκεςμα)θλεκτρονικι υποβολι δικαιολογθτικϊν από τον 

προςωρινό μειοδότθ, μζςω του ςυςτιματοσ *Ενζργειεσ -> Επικοινωνία+. 

ε)Σοαρικμ. πρ.:8539/05-09-2022 ζγγραφο του αναδόχου με το οποίο κατατζκθκαν τα 

δικαιολογθτικά ςε φυςικι μορφι εντόσ τθσ προκεςμίασ των 3 εργαςίμων θμερϊν από 

τθν θλεκτρονικι υποβολι τουσ. 

ςτ) Ότι ουδεμία προδικαςτικι προςφυγι υποβλικθκε εντόσ τθσ προκεςμίασ των δζκα 

(10) θμερϊν, ιτοι μζχρι 22/08/2022 κατά τθσ αρικ. 126/2022 απόφαςθσ τθσ 

Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου. 

Προχϊρθςε ςε ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν και διαπίςτωςε: 

 ότι δεν υπιρχαν ελλείψεισ , ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με τισ υπεφκυνεσ 

δθλϊςεισ του άρκρου 79 παρ.2 του Ν.4412/2016 δεν είναι ψευδι ι ανακριβι, 

υποβλικθκαν τα  δικαιολογθτικά ςτα προκακοριςμζνα διαςτιματα, είναι νόμιμα και 

εμπρόκεςμα και αποδεικνφουν τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα 

με τθ διακιρυξθ τθσ δθμοπραςίασ. 

υνεπϊσ βάςει των ανωτζρω προτείνεται θ κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν 

οριςτικι μειοδότρια  εργολθπτικι επιχείρθςθ: «τ. Ντοφβασ& ΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. 

ΝΣΟΤΒΑ ΣΕΧΝΙΚΘ»,με Α.Α. Προςφοράσ-ΕΗΔΗ: 257264 και ποςοςτό μζςθσ 



ΑΔΑ: Ψ2Φ5Ω1Ζ-ΕΓΜ



τεκμαρτισ ζκπτωςθσ είκοςι τρία και  εξήντα τρία εκατοςτά (23,63%)  επί των τιμϊν 

του τιμολογίου τθσ μελζτθσ. 

Ακολοφκωσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κθρφςςει το πζρασ τθσ διαδικαςίασ και 

εξουςιοδοτεί τον Πρόεδρό τθσ να υποβάλει το πρακτικό ελζγχου των δικαιολογθτικϊν 

κατακφρωςθσ τθσ θλεκτρονικισ δθμοπραςίασ με Α.Α. ΕΗΔΗ 189938, μζςω του 

θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ του ΕΗΔΗ *Ενζργειεσ -> Επικοινωνία+, ςτθν Ανακζτουςα 

Αρχι του ζργου του κζματοσ. 

 

 

τυλίδα,  05 – 09 – 2022 

 

 Θ ΕΠΙΣΡΟΠΘ  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  ΣΑ ΜΕΛΘ 

 

 

ΑΠΟΣΟΛΟ ΗΘΘ  

 

 

 

 

1.ΣΖΛΙΟ ΙΩΑΝΝΘ 

 

 

2.ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΑΠΑΧΡΘΣΟΤ  

 

 

Θ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΘΜΟΤ ΣΤΛΙΔΑ 

 

και αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ τθν ανωτζρω ειςιγθςθ, μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ 

 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

      1. Σο Κατεπείγον του κζματοσ.  

      2. Σθν ζγκριςθ του 2ου Πρακτικοφ. 

3. Σθν κατακφρωςθ, τθσ ςφμβαςθσ και τθν ανάκεςθ εκτζλεςθσ του ζργου 

«υντήρηςη-Βελτίωςη Εςωτερικήσ Οδοποιΐασ Δήμου τυλίδασ»ςτθν εργολθπτικι 

επιχείρθςθ «τ. Ντοφβασ & ΙΑ Ο.Ε. με δτ ΝΣΟΤΒΑ ΣΕΧΝΙΚΘ» με Α.Α. προςφοράσ 

ΕΗΔΗ 257264  και ποςοςτό μζςθσ τεκμαρτισ ζκπτωςθσ 23,63% 
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4. Σθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφα όλων των 

πρακτικϊν, ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ και τθν ανάρτθςθ των 

δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου ςτο ΕΗΔΗ 

5. Κατά τθσ απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΠΠ. 

 

υντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ωσ ακολοφθωσ: 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟ -ΠΡΟΕΔΡΟ                                                                      ΣΑ ΜΕΛΗ 
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