
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρίθμ. 32/2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, 

Αρ. Απόφασης: 155/2022 

 

ΘΕΜΑ: Συμμόρφωση με την υπ’ αρ υπ’ αρ. 1293/2022 Απόφαση της Ενιαίας Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων για την προμήθεια με τίτλο «Δημιουργία προσβάσιμων, 

ολοκληρωμένων, θαλάσσιων, τουριστικών προορισμών Δήμου Στυλίδας» και ακύρωση 

του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Δημιουργία προσβάσιμων, 

ολοκληρωμένων, θαλάσσιων, τουριστικών προορισμών Δήμου Στυλίδας». 

 

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27 του μήνα Σεπτεμβρίου 

του έτους 2022 και ώρα 10:00 πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία του 

Δήμου η Οικονομική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. 9248 – 23/09/2022 

έγγραφη πρόσκληση της κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα 

σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 

7 μελών ήταν παρόντα τα 7 μέλη του ήτοι: 

  

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

    1) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ  

   2) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

   3) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

   4) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

   5) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

   6) ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

   7) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  
 

 

 

 

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βιργινία Στεργίου, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης, διά ζώσης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα 

παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και μη 
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Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου, για 

την τήρηση των πρακτικών. 

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, ανακοίνωσε το έβδομο θέμα 

ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος  εισήγηση,  που έχει αποσταλεί με 

e-mail στα μέλη και  έχει ως εξής: 

Η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. στ’ και ζ’ του 

Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο 

για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας 

του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές 

αρμοδιότητες: [...] στ) Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και 

διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, 

προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών 

διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του 

Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. [...] ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 

συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως 

προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην 

αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 

147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του 

δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.» 

Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις: 

1. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν.4057/ΦΕΚ54Α/2012. 

2. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 τ.Α/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων, όπως ισχύει. 

3. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α V147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το v. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 

άλλες διατάξεις» (Α’ 120), όπως ισχύει. 
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5. Του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64 τ.Α V/04-05-2017) «Κανονισμός εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών». 

6. Την υπ’ αρ. 110/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΦΛΨΩ1Ζ-Υ2Ψ) 

για Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, Έγκριση 

των τεχνικών προδιαγραφών, Κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την προμήθεια 

με τίτλο «Δημιουργία προσβάσιμων, ολοκληρωμένων, θαλάσσιων, τουριστικών 

προορισμών Δήμου Στυλίδας». 

7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 6781/11-7-2022 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού 

Διαγωνισμού κάτω των ορίων (ΑΔΑΜ: 22PROC010903884), για την «Δημιουργία 

προσβάσιμων, ολοκληρωμένων, θαλάσσιων, τουριστικών προορισμών Δήμου 

Στυλίδας», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά βάσει τιμής. 

8. Την με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΕΑΔΗΣΥ 1045/26.07.2022 προδικαστική 

προσφυγή του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «TOBEA Μονοπρόσωπη 

Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης». 

9. Την υπ’ αρ. 1293/2022 Απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

10. Το από 23-09-2022 Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2022 για την 

προμήθεια με τίτλο «Δημιουργία προσβάσιμων, ολοκληρωμένων, θαλάσσιων, 

τουριστικών προορισμών Δήμου Στυλίδας» 

 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  

 

Έγκριση του από 23-09-2022 Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2022, για την 

προμήθεια με τίτλο «Δημιουργία προσβάσιμων, ολοκληρωμένων, θαλάσσιων, 

τουριστικών προορισμών Δήμου Στυλίδας» και την ακύρωση του Διαγωνισμού, με 

συστημικό αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 167367, συμμορφούμενοι με την αριθ. 1293/2022 

Απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

     

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης. 
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

             και αφού  έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Έγκριση του από 23-09-2022 Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2022, για την 

προμήθεια με τίτλο «Δημιουργία προσβάσιμων, ολοκληρωμένων, θαλάσσιων, 

τουριστικών προορισμών Δήμου Στυλίδας» και την ακύρωση του Διαγωνισμού, με 

συστημικό αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 167367, συμμορφούμενοι με την αριθ. 1293/2022 

Απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
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