
     
 
 
 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Δημητσάνας, στις 15 του μήνα Οκτωβρίου 2018, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας, ύστερα από την 

6721/11-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της. Η πρόσκληση γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το 

σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ 

Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και  εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 

2Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Έγκριση πρακτικού (Πρακτικό 2) ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την κατακύρωση του 

διαγωνισμού: «Κατασκευή Ξενώνα στο Δ.Δ. Σέρβου» 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   210/2018 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα είπε τα εξής: 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1ε 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». 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                           
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ                                                       

                                      

1) κ. Γιαννόπουλος Ιωάννης  (Δήμαρχος & Πρόεδρος Οικ.Επ.)  

2) κ. Κανελλόπουλος Κωνσταντίνος 

3) κ. Νικήτας Κανέλλος 

4) κ. Αποστολόπουλος Απόστολος 

5) κ. Αναγνωστόπουλος Πάικος 

6) κ. Κούλης Ευστάθιος 

 

 

1) κ. Ξυνής Γεώργιος 

2) κ. Σφυρής Μιχάλης 

3) κ. Τσιούλος Ιωάννης 

 

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα 

κλήθηκαν) 

 

.  

 

 

 

ΑΔΑ: 6Β4ΙΩ90-1ΞΝ



Με την αριθ. 54/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του 

ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Ξενώνα στο Δ.Δ. Σέρβου». 

Με την αριθ. 154/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, αναδείχτηκε ως προσωρινός ανάδοχος της 

σύμβασης ο μειοδότης οικονομικός φορέας με μέση έκπτωση 51,14 %, που πρόσφερε την χαμηλότερη τιμή.  

Επίσης με την αριθ. 54/2018  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η  επιτροπή 

διαγωνισμού, η οποία την 04/10/2018 προέβη σε αποσφράγιση και έλεγχο  των δικαιολογητικών και των 

αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου, και στην εισήγηση κατακύρωσης της 

σύμβασης, συντάσσοντας το σχετικό υπ’ αριθ. 6466/04 – 10 – 2018  πρακτικό διεξαγωγής του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή Ξενώνα στο Δ.Δ. Σέρβου». 

Σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης, αλλά και σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 103 του 

Ν.4412/2016: 

«6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 

4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105». 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης, αλλά και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

360 & 361 του Ν.4412/2016, κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, για συμβάσεις με 

εκτιμώμενη αξία άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, προ ΦΠΑ. 

Σήμερα, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να επικυρώσει το σχετικό υπ’ αριθ. 6466/04 – 10 – 2018  

πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων) του 

προσωρινού αναδόχου του έργου «Κατασκευή Ξενώνα στο Δ.Δ. Σέρβου». 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. την αριθ. 143/2016  μελέτη του έργου 

2. την υπ’ αριθ. 54/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης 

του διαγωνισμού 

3. την υπ’ αριθ. 154/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, με την οποία αναδείχτηκε ως προσωρινός 

ανάδοχος ο οικονομικός φορέας Κ/ξία ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΤΣΙΦΑΣ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 

ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ  

4. τις υποβληθείσες προσφορές 

5. τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης 

6. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105
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Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 

νόμου:  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Την έγκριση του σχετικού υπ’ αριθ. 6466/04 – 10 – 2018  πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για τον 

έλεγχο των δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων) του προσωρινού αναδόχου του έργου «Κατασκευή 

Ξενώνα στο Δ.Δ. Σέρβου», που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης και συγκεκριμένα: 

α. την έγκριση του αποτελέσματος του ελέγχου των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, σύμφωνα με το 

παρόν πρακτικό.  

β. την κατακύρωση της σύμβασης κατασκευής του έργου «Κατασκευή Ξενώνα στο Δ.Δ. Σέρβου» στον 

οικονομικό φορέα Κ/ξία ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΤΣΙΦΑΣ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ, ο 

οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 51,14 %, δηλαδή συνολική προσφερόμενη τιμή 271.171,23 € 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), επειδή η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της 

διακήρυξης και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα άρθρα 360 & 361 του Ν.4412/2016. 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε η απόφαση αυτή, η οποία έλαβε αύξοντα αριθμό (α/α): 210/2018, 

υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο Πρόεδρος                                                                                  Τα Μέλη 
(ακολουθούν υπογραφές) 

 
  

 
                                             
 
 
 
 

 

 Ακριβές  απόσπασμα 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Ιωάννης Σπ. Γιαννόπουλος 
         Δήμαρχος Γορτυνίας 
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