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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                              
 

 

Απόσπασμα από το πρακτικό 33/2020 της Οικονομικής Επιτροπής 

 

         Σήμερα, την 11η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα 
Παρασκευή  και ώρα 12:00, συνήλθε σε  δια περιφοράς συνεδρίαση, βάσει της 
ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/126/16316 - 20/9/2020, (Α.Δ.Α.:ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ), «Μέτρα και 
ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού» και το με αρ.πρ. 60249/22-9-2020 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης 
Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, 
«συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και λοιπών Συλλογικών Οργάνων των 
Δήμων», η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δωρίδος, ύστερα από την υπ’ 
αριθμ. 13236/07-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, Σταύρου Πολίτη,  που 
επιδόθηκε με αποδεικτικό (e-mail) στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 & 6 του Ν.3852/2010, για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
προσωρινού αναδόχου του έργου: «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Λιδωρικίου» και 
ανάδειξη οριστικού αναδόχου 

 

Παρόντες 

1. Πολίτης Σταύρος,  Πρόεδρος  
2. Καγιάς Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

3. Παλασκώνης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος  
4. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ, τακτικό μέλος 

5. Παπαγεωργίου Ελένη,  τακτικό μέλος  
6.    Μπαρμπούτης Ιωάννης, τακτικό μέλος  
7. Ασημάκης Αθανάσιος τακτικό μέλος 

 

Απόντες 

Ουδείς 
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Governance,
Hellenic Republic
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     Στην -δια περιφοράς- συνεδρίαση, την τήρηση των πρακτικών 
διεκπεραίωσε η Ευαγγελία Ι. Στρούζα, υπάλληλος του Δήμου Δωρίδος. 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την απαρτία των μελών της, έθεσε υπόψη της 
Ο.Ε. την Εισήγηση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
ΓΙΑ ΕΡΓΑ του Δήμου Δωρίδος: 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010). 
2. με αριθμ. 6/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δωρίδος (Α.Δ.Α.: 
6Γ3ΩΩ9Ζ-Τ45)  

3. Την με αριθμ. 115/2020 απόφαση οικονομικής επιτροπής (Α.Δ.Α. ΨΞΧ8Ω9Ζ-ΤΔ6) 
Έγκριση και παραλαβής με αριθ 9/2020 μελέτης και τευχών δημοπράτησης του 
έργου «Δημοτική οδοποιία ΔΕ Λιδωρικίου» 2) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ & 3) ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 

 
4. Την με αριθμ. 166/2020 απόφαση Ο.Ε. (Α.Δ.Α. Ω5ΕΖΩ9Ζ-ΖΦ5) Έγκριση 
Πρακτικού Ι συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Δημοτική οδοποιία 
Δ.Ε. Λιδωρικίου» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη. 
5. Το από 11/11/2020 Πρακτικό ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Δημοτική οδοποιία 
ΔΕ Λιδωρικίου» το οποίο αναφέρει τα εξής: 

 
«…………………………….. 
Στο Λιδωρίκι σήμερα στις 11 Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 συνήλθε η 
επιτροπή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών για έργα, του Δήμου Δωρίδος που 
συγκροτήθηκε σύμφωνα με την με αριθμ. 69/2019 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Δωρίδος (Α.Δ.Α.:Ω7Χ0Ω9Ζ-ΦΗΒ) προκειμένου να προβεί στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο προσωρινός μειοδότης 
στο πλαίσιο διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: ««Δημοτική 
οδοποιία ΔΕ Λιδωρικίου» σύμφωνα την με αριθμ. 8449/1-9-2020 (Α.Δ.Α.: Ω30ΩΩ9Ζ-
ΜΛΔ) Περίληψη διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού Ζουμά Βασιλική, ως Πρόεδρος 

1. Τραχανάς Κων/νος, ως Τακτικό Μέλος 
2. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Τακτικό Μέλος 

 
Στο σημείο αυτό η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει να παρατηρήσει τα εξής: 

1. Με το πρακτικό αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξης 
προσωρινού αναδόχου για την ανωτέρω διακήρυξη, η Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού πρότεινε την ανάδειξη του κ. ΜΠΑΡΤΣΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΥ 
ΗΡΑΚΛΗ με ποσοστό έκπτωσης 4% ως προσωρινού αναδόχου. Με την 
αριθμ. 166/2020 (ΑΔΑ:Ω5ΕΖΩ9Ζ-ΖΦ5) Απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Δωρίδος, 
εγκρίθηκε το πρακτικό. 

2. Σε συνέχεια της 166/2020 Απόφασης της Ο.Ε. απεστάλη στον προσωρινό 
ανάδοχο κ. ΜΠΑΡΤΣΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ η με αριθμ. Πρωτ. οικ. 
11448/26-10-2020 έγγραφη πρόσκληση με την οποία κλήθηκε να υποβάλει 
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην διακήρυξη. 
Σύμφωνα με το άρθρο 4.2(α) της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, 
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προσκομίζονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο») στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 
παραδίδεται στη Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συνεδριάζει προκειμένου 
να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας των 
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτόν. 

3. Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε στις 10-11-2020 το φάκελο 
δικαιολογητικών κατακύρωσης (αριθμ. πρωτ. εισερχομένου 12055/10-11-
2020) Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εμπρόθεσμη. 

4. Η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν είναι τα 
ακόλουθα: 

 Η με αριθμ. πρωτ. (Δ24/911/16-2-2019 Βεβαίωση εγγραφής ΜΕΕΠ με 
ημερομηνία ισχύος έως 26-2-2022. 

 Αντίγραφο Ποινικού μητρώου. 
 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου  
 Βεβαίωση ΤΕΕ ότι ο ΜΠΑΡΤΣΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ δεν 

έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική του 
συμπεριφορά ούτε για βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα. 

 Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας  
 Βεβαίωση Ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ  
 Ασφαλιστική ενημερότητα τέως ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ  
 Υπεύθυνη δήλωση άρθρου 22.Α.4 της διακήρυξης 

 Υπεύθυνη δήλωση άρθρου 22.Α.8 της διακήρυξης 
 
 

5. Συνολικά τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη. 

6. Κατόπιν τούτων η επιτροπή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών για έργα 
ολοκλήρωσε το παρόν πρακτικό με το οποίο εισηγείται την κατακύρωση του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού στον κ. ΜΠΑΡΤΣΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΥ 
ΗΡΑΚΛΗ με Ποσοστό Έκπτωσης 4%, και διαβιβάζει το παρόν μαζί με τον 
φάκελο διεξαγωγής του διαγωνισμού - όπως αυτός έχει έως σήμερα 
συμπληρωθεί με τα ανωτέρω αναφερόμενα έγγραφα και τους φακέλους των 
προσφορών των διαγωνιζομένων οικονομικών φορέων - στην Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Δωρίδος για λήψη απόφασης σχετικής με την 
κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως κατωτέρω: 
……………………….» 
 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ: 
  
1. Την έγκριση του από 11/11/2020 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου       του έργου «Δημοτική οδοποιία ΔΕ 
Λιδωρικίου» 
2. Την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, την κήρυξη οριστικού 
αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «Δημοτική 
οδοποιία ΔΕ Λιδωρικίου» τον κ. ΜΠΑΡΤΣΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ με 
ποσοστό έκπτωσης 4% 
3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για να υπογράψει την σχετική σύμβαση με 
τον ανάδοχο. 
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                            Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη 

  

1.Το Άρθρο 40 του Ν.4735/2020, ΦΕΚ Α 197/12-10-2020, «Αρμοδιότητες 
Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
ΟΤΑ α΄ βαθμού», που αντικατέστησε το Άρθρο 72 του Ν. 3852/10. 

 

2.Την ανωτέρω εισήγηση της «Επιτροπής Διενέργειας Δημοσίων 
Διαγωνισμών για έργα» του Δήμου Δωρίδος: 
    

 

 

                           Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α  

1. Εγκρίνει το από 11/11/2020 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «Δημοτική οδοποιία ΔΕ 
Λιδωρικίου» με Α.Μ. 9/2020. 

 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα και κηρύσσει οριστικό ανάδοχο του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «Δημοτική οδοποιία 
ΔΕ Λιδωρικίου» τον κ. ΜΠΑΡΤΣΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του Ηρακλή, με ποσοστό 
έκπτωσης 4%. 

 

3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Γεώργιο Καπεντζώνη, για να υπογράψει την 
σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο. 
 

 

 

   Η  απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  233/2020. 

 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφθηκε ως ακολούθως : 
 

Ο Πρόεδρος                        Η υπάλληλος                             Τα μέλη 

                             ( υ π ο γ ρ α φ έ ς ) 
 

Ακριβές      Αντίγραφο 

                              Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

                ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
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