
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                                                                        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ    
                                                      Από το Πρακτικό της µε αριθµ. 20/2017 
                                        συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του  ∆ήµου Ψαρών 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου πρακτικού της δηµοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση 
βατότητας δρόµου προς Φανάρι». 

Αρ. Απόφασης: 110/ 2017 
Στα Ψαρά σήµερα την 23η του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 2017 ηµέρα της εβδοµάδας 

Σάββατο και ώρα 17:00 η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ψαρών συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση 
στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ψαρών, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 1867/18-12-2017 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 

∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου επτά (7) µελών παραβρέθηκαν στη 
συνεδρίαση πέντε (5) και ονοµαστικά οι: 

 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Βρατσάνος Κωνσταντίνος                                                                              1.Βασιλική Ευαγγελία                                                                                  
2.Κούτικα Αγγελική                                                                                    2.Μπουλαζέρη Μαργαρίτα                                                                                
3.Κουτσοδόντη Καλλιόπη                                                               
4.Παπαµιχάλης Ιωάννης  
5.Χαχούλης Φώτης                                                                                      
 

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν 
 νόµιµα) 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλο του ∆ήµου. 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος 
το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των µελών την εισήγηση του αρµόδιου υπαλλήλου: 
“Σας υποβάλλουµε συνηµµένα το 2ο πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τον διεξαχθέντα στις 
23-10-2017 συνοπτικό διαγωνισµό ανάθεσης σύµβασης για την εκτέλεση του δηµοτικού έργου: 
«Αποκατάσταση βατότητας δρόµου προς Φανάρι».  

Παρακαλούµε για την έγκριση του 2ου πρακτικού της δηµοπρασίας βάση των όρων δηµοπράτησης 
όπως αυτοί αναφέρονται στην διακήρυξη της δηµοπρασίας του έργου και συγκεκριµένα στο άρθρο 4.2 
παράγραφος στ.” 

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

συνοπτικού διαγωνισµού µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 

Για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση βατότητας δρόµου προς 

Φανάρι» προϋπολογισµού 49.200,51€ (ΜΕ Φ.Π.Α.). 

Στη Χίο σήµερα την 07-12-2017  ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. οι υπογεγραµµένοι 

Χατζηπαναγιώτης Παναγιώτης, (πρόεδρος επιτροπής διαγωνισµού), Καραµαούνας Ισίδωρος, 

Φουστάνα Άννα, µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ΄Εργων που ορισθήκαµε µε την 69/2017 Απόφαση 

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ψαρών, συνήλθαµε στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

∆ήµου Χίου για τη διαδικασία ελέγχου πληρότητας των δικαιολογητικών του προσωρινού ανάδοχου, 
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σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και τους όρους της διακήρυξης της υπ. αριθµ. 4/2016 

µελέτης του έργου. 

Με το πρακτικό της ίδιας επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού για το ανωτέρω έργο η 

παρούσα επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της Χρυσάνθη Γλύκα ως προσωρινού αναδόχου.  

Με την 87/2017 ΑΟΕ εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε στους 

συµµετέχοντες µε το µε ΑΠ 1673/16-11-2017 έγγραφο του ∆ήµου Ψαρών. ∆εν υποβλήθηκαν 

ενστάσεις. Με το µε ΑΠ 1717/27-11-2017 έγγραφο κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος, που του 

κοινοποιήθηκε και µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου,  να υποβάλλει τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης όπως προβλέπει η διακήρυξη. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Χίου (Τεχνική Υπηρεσία) το 

σφραγισµένο φάκελο δικαιολογητικών µε την µε ΑΠ 44959/05-12-2017, συνεπώς εµπρόθεσµα.  

Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου και 

τον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν µε αυτόν.  

Η Επιτροπή  προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου και στην µονογραφή των 

δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στο φάκελο 

καταγράφηκαν στον παρακάτω πίνακα και είναι αυτά που αναφέρονται στο τεύχος της σχετικής  

∆ιακήρυξης ( αρθρο 23.2 εως και 23.7).: 

Α/Α ∆ικαιολογητικά Αριθµός 
Εγγράφου Περιγραφή- Εκδ/σα αρχή 

1 Α.∆.Τ ΑΕ 936913 ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας –ΥΑ 
Χίου 

2 ΑΙΤΗΣΗ 44959/05-12-2017 Αίτηση προς το ∆ήµο Χίου 

3 ΚΑΤΑΛ.ΑΣΚΗΣΗΣ 
ΕΠΑΓ. ∆ΡΑΣΤΗΡ. 

∆15/19579/27-09-
2016  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΕΠ 

4 ΚΑΤΑΛ.ΑΣΚΗΣΗΣ 
ΕΠΑΓ. ∆ΡΑΣΤΗΡ 

17489/2016 -19-
09-2016 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΚ 

5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΦΚΑ 

651/1-12-2017 
499/05-10-1017 Ασφαλιστική Ενηµερότητα ΕΦΚΑ 

6 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

1161/05-10-2017 Ασφαλιστική Ενηµερότητα ΙΚΑ για 
προσωπικό  

7 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΤΑΑ -
ΤΣΜΕ∆Ε 501/05-10-2017 Μη οφειλής εισφορών λόγω µη 

απασχόλησης προσωπικού 

8 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΕ 95911/85027/05-
01-2017 Μη οφειλής συνδροµών  

9 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 
ΕΡΓΟΥ- 
 

340/23-11-2017  

Ασφαλιστική Ενηµερότητα ΙΚΑ έργου 
«Εσωτερική Οδοποιία Βόρειας Χίου, ∆Ε 
Οµηρούπολης, ∆Ε Καρδαµύλων και 
Αµανής 2017»  

10 ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ 43631/28-11-2017 

Βεβαίωση ∆. Χίου για το έργο: 
«Εσωτερική Οδοποιία Βόρειας Χίου, ∆Ε 
Οµηρούπολης, ∆Ε Καρδαµύλων και 
Αµανής 2017» 
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11 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 
ΕΡΓΟΥ 

341/23-11-2017 

Ασφαλιστική Ενηµερότητα ΙΚΑ έργου 
«Αποκατάσταση Λειτουργικών Βαθών 
∆ηµοτικού Αλειευτικού καταφυγίου 
Κώµης» 
 

12 ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ 43619/04-12-2017 

Βεβαίωση ∆. Χίου για το έργο: 
«Αποκατάσταση Λειτουργικών Βαθών 
∆ηµοτικού Αλειευτικού καταφυγίου 
Κώµης» 
 

13 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 
ΕΡΓΟΥ 

290/05-10-2017 

Ασφαλιστική Ενηµερότητα ΙΚΑ έργου 
«Καθαρισµός Χερσαίων Ζωνών 
Αλειευτικών Καταφυγίων Νότιας Χίου 
έτους 2017»  

14 ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ 10-10-2017 

Βεβαίωση ∆ηµοτικού Λιµενικού  για το 
έργο: «Καθαρισµός Χερσαίων Ζωνών 
Αλειευτικών Καταφυγίων Νότιας Χίου 
έτους 2017» 
 

15 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 
ΕΡΓΟΥ 

226/16-08-2017 

Ασφαλιστική Ενηµερότητα ΙΚΑ έργου 
«∆ιάνοιξη και ασφαλτόστρωση δρόµου 
προς Μουσείο Μαστίχας στη θέση 
Τεπέκι»  

16 ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ 27269/11-08-2017 

Βεβαίωση ∆. Χίου για το έργο: «∆ιάνοιξη 
και ασφαλτόστρωση δρόµου προς 
Μουσείο Μαστίχας στη θέση Τεπέκι» 

17 ΠΙΣΤ/ΜΗ ΠΤΩΣΕΥΣΗ-
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 448/29-11-2017 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Χίου 

18 ΠΙΣΤ/ΜΗ 
ΑΝΑΓΚ.∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 253/29-11-2017 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Χίου 

19 ΠΙΣΤ/ΜΗ 
ΑΝΑΓΚ.ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 148/29-11-2017 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Χίου 

20 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

2094/07-11-2017 
1443/23-08-2017 Φορολογική Ενηµερότητα 

21 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
του άρθρου 22 παρ. Α3 04/12/2017 ∆εν φέρει το γνήσιο της υπογραφής. 

 

Βάσει του παραπάνω καταλόγου υποβληθέντων δικαιολογητικών η Επιτροπή διαπίστωσε ότι: 

1. H υπεύθυνη δήλωση  του άρθρου 22 παρ. Α3, δεν έφερε το γνήσιο της υπογραφής από 

αρµόδια Αρχή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη. 

2. ∆εν προσκοµίστηκε βεβαίωση από το ΤΕΕ Βορείου Αιγαίου πιστοποιητικό που να 

βεβαιώνει ότι η αιτούσα υποψήφια ανάδοχος δεν έχει διαπράξει σοβαρό πειθαρχικό 

παράπτωµα. 

     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4.2 της διακήρυξης, 

απέστειλε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 1826/ 07-12-2017 έγγραφο του ∆ήµου Ψαρών  προς την υποψήφια 

ανάδοχο, µε το οποίο ζητάει την ορθή συµπλήρωση των παραπάνω ελλείψεων που διαπιστώθηκαν, 

εντός της οριζόµενης από τη διακήρυξη προθεσµίας πέντε (5) ηµερών. 

     Επίσης σε γνώση της επιτροπής ήλθε και το 7206/13-10-2007 αντίγραφο ποινικού µητρώου 

Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χίου. 
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     Η αιτούσα εντός της νόµιµης προθεσµίας, προσεκόµισε µε την υπ’ αρ. πρωτ. 45857/11/12/2017 

αίτησή της, τη µε αρ. πρωτ. 1199/06/10/2017 βεβαίωση ΤΕΕ Βορειοανατολικού Αιγαίου, και την 

προαναφερόµενη Υπέυθυνη δήλωση µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής.  

Με βάση τα παραπάνω, τα δικαιολογητικά του αναδόχου διαπιστώθηκε ότι είναι πλήρη και  

σύµφωνα µε τη διακήρυξη και ως εκ τούτου, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, εισηγείται την κατακύρωση 

του έργου  στην Γλύκα Χρυσάνθη του Ευστρατίου. 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, υπογράφηκε και διαβιβάζεται στην Οικονοµική Επιτροπή του 

∆ήµου Ψαρών για την έγκριση της κατακύρωσης.” 

 
Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και: 
 

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν. 3852/2010  

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

- Την 69/2017 απόφαση ∆Σ περί έγκρισης της µελέτης 

- Την 69/2017 απόφαση ΟΕ περί κατάρτισης όρων δηµοπράτησης 

- Τη διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισµού  

- Την υπ’ αριθµ. 87/2017 απόφαση ΟΕ περί έγκρισης 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισµού  

- Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση κατά της 87/2017 απόφασης 

- το υπ’ αριθµ. 1717/27-11-2017 έγγραφο πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης 

- την υπ’ αρ. πρωτ. 45857/11/12/2017 αίτηση του προσωρινού αναδόχου 

- το από 07-12-2017 2ο 
πρακτικό του συνοπτικού διαγωνισµού 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

-Εγκρίνει και επικυρώνει το από 07-12-2017 2ο 
πρακτικό του συνοπτικού διαγωνισµού ανάθεσης 

σύµβασης για την εκτέλεση του δηµοτικού έργου: «Αποκατάσταση βατότητας δρόµου προς 
Φανάρι»  

-Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: 
«Αποκατάσταση βατότητας δρόµου προς Φανάρι» στην Γλύκα Χρυσάνθη του Ευστρατίου που 
προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα τρία τοις εκατό (43%) ήτοι συνολικού ποσού 
προσφοράς του έργου 23.969,48 (χωρίς ΦΠΑ) 

 

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  110/2017 
 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 
 
 
 
 
  
                   
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

Υπογραφή 

Τα Μέλη 
 

Υπογραφές 
Ακριβές Απόσπασµα 

Ο Πρόεδρος 
 
 

Κωνσταντίνος Βρατσάνος 
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