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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ 1/2015

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης : 01/2015                                              
Στα Ψαρά σήμερα την 13η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος  Τρίτη και

ώρα 12:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο
δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ. 31/9-1-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75
του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως ισχύουν. 

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν
στη συνεδρίαση πέντε (5) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Βρατσάνος Κων/νος (Πρόεδρος)
2) Δημητρέλης Νικόλαος (μέλος)
3) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
4) Φρατζέσκου Αθηνά (μέλος)
5) Μπεναρδής Γεώργιος (αναπλ. μέλος)

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλο του Δήμου.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το
1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών:

Βάσει  της  79/2014  αποφάσεως  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  με  την  οποία  καθορίστηκαν  οι  όροι
δημοπράτησης  του  έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΣΤΑΘΜΟΥ  ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ», εκδόθηκε από το Δήμαρχο η διακήρυξη της δημοπρασίας η οποία δημοσιεύτηκε στις
εφημερίδες: ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ στις 10/12/2014, ΠΟΛΙΤΗΣ στις 10/12/2014, Η ΑΛΗΘΕΙΑ στις
15/12/2014, ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ στις 10/12/2014, ΧΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στις 11/12/2014. 

 
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 30/12/2014 από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου Ψαρών που

ορίστηκε με την 10/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Δεν ορίστηκε εκπρόσωπος Πτυχιούχων
Εργοληπτών  Δ.Ε. Ν. Χίου αν και υπεβλήθη το σχετικό αίτημα από τον Δήμο.

Αφού  συμπληρώθηκε  η  ώρα  που  ορίζει  η  διακήρυξη  (10:00)  κηρύχθηκε  από  τον  πρόεδρο  της
Επιτροπής λήξασα η παράδοση των προσφορών και έγινε από τη επιτροπή δημόσια η καταγραφή των
δικαιολογητικών  συμμετοχής.  Η  Επιτροπή  προέβη  στο  άνοιγμα  των  οικονομικών  προσφορών  και
κατέγραψε αυτές ως εξής:

   ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Θυριανός Μιχαήλ (μέλος)
2) Χατζησκουλίδης Χρήστος (μέλος)

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΘΕΜΑ:  Περί  κατακύρωσης  αποτελέσματος  δημοπρασίας  για  την  εκτέλεση  του  έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ»
                                                                                                                                    

ΑΔΑ: 64ΖΞΩΗΧ-9ΧΘ
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Α/
Α

Ονοματεπώνυμο μειοδότη Έκπτωση επί τοις %      

1
Κ/ΞΙΑ Γλύκα Χρυσάνθη Φλάμος 
Δημήτριος Σαράντα Επτά επί τοις εκατό (47,00%)

2
Κ/ΞΙΑ Κουτσουράδης Θεοδόσιος 
Δαμαλάς Νικόλαος Σαράντα Δύο κόμμα Εξήντα Ένα επί τοις εκατό (42,61%)

3
Κ/ΞΙΑ Γλύκα Λουκία Φαραντάκης 
Πέτρος Σαράντα Ένα κόμμα Εβδομήντα Ένα επί τοις εκατό (41,71%)

4
Κ/ΞΙΑ Κακούλας Γεώργιος Κακούλας 
Δημήτριος Τριάντα Εννέα κόμμα Δέκα Πέντε επί τοις εκατό (39,15%)

5
Κ/ΞΙΑ Παπαδόπουλος Ιωάννης 
Παπαδάκη Ευαγγελία Τριάντα Δύο επί τοις εκατό (32,00%)

6
Κ/ΞΙΑ Κουτσουράδης Νικόλαος
Κοντός Αντώνιος Τριάντα Ένα κόμμα Εβδομήντα Επτά επί τοις εκατό (31,77%)

7
Κ/ΞΙΑ Στρογγυλός Ευάγγελος 
Μπελέγρης Ιωάννης Τριάντα ένα κόμμα Είκοσι Πέντε επί τοις εκατό (31,25%)

8 Χρύσα ΑΕ Είκοσι Εννέα επί τοις εκατό (29,00%)
9 Μούτσιος κατασκευαστική ΕΕ Δέκα Τέσσερα κόμμα Σαράντα Τρία επί τοις εκατό (14,43%)

10
Κ/ΞΙΑ Παππάς Παναγιώτης 
Ανδρεάδης Ιωάννης Δέκα Τρία επί τοις εκατό (13,00%)

Συνολικά  έλαβαν μέρος  στη  δημοπρασία  δέκα(10)  ενδιαφερόμενοι  από τους  οποίους  οι  εννέα  (9)
έγιναν  δεκτοί,  για  τους  λόγους  που  αναφέρονται  στο  από  30/12/2014  πρακτικό  της  Επιτροπής
Διαγωνισμού.  Απαράδεκτη  Προσφορά  κρίθηκε  του:  Χρύσα  ΑΕ με  Α/Α  (κατάθεσης)  8,  επειδή  δεν
προσκομίστηκε  το  ΦΕΚ ίδρυσης  της  ΑΕ ώστε  να  αποδεικνύεται  η  ορθή  σύσταση  του  ΔΣ και  κατ'
επέκταση η ορθότητα του πρακτικού της εν λόγω εταιρίας με το οποίο ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπός
της για την υπογραφή και κατάθεση της προσφοράς.

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή, πρέπει να αποφασίσει για την κατακύρωση της
δημοπρασίας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
 Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 περ. δ΄ του Ν. 3463/2006
 Την  υπ΄αριθμ.  10/2014  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  με  την  οποία  συγκροτήθηκε  η

Επιτροπή Διαγωνισμών.
 Την υπ΄αριθμ. 01/2014 μελέτη του έργου.
 Την υπ΄αριθμ. 109/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση

του έργου
 Την υπ΄αριθμ. 79/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση

της πίστωσης ποσού 369.750,22€ ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-7326.021 και καταρτίστηκαν οι όροι
της διακήρυξης δημοπράτησης του έργου 

 Την υπ΄αριθμ. 2009/9-12-2014 περίληψη της διακήρυξης καθώς και την διακήρυξη
 Το από 30/12/2014 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 
 Το με αρ. πρωτ. 30/9-1-2015 διαβιβαστικό του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού
 Την με αρ. πρωτ. 29/9-1-2015 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού
 Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 όπως ισχύουν

 και αφού εξέτασε τα λοιπά στοιχεία του φακέλου 

ΑΔΑ: 64ΖΞΩΗΧ-9ΧΘ
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει το από 30/12/2014 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου
που αφορά στην κατάθεση προσφορών, τον έλεγχο νομιμοποίησης των προσώπων που υπέβαλαν
τις προσφορές, την καταγραφή των τυπικών δικαιολογητικών, την αποσφράγιση των οικονομικών
προσφορών, την επεξεργασία τους και τον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών συμμετοχής του
διαγωνισμού της 30/12/2014, για την ανάδειξη μειοδότη στο έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ».

2. Κατακυρώνει  το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της 30/12/2014  για την ανάδειξη μειοδότη στο
έργο  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ»
στην Κοινοπραξία Γλύκα Χρυσάνθη - Φλάμος Δημήτριος,  που πρόσφερε  έκπτωση Σαράντα
Επτά επί τοις εκατό (47,00%). Ο προϋπολογισμός προσφοράς εργασιών θα βαρύνει την πίστωση
με Κ.Α. 30-7326.021 του τρέχοντος προϋπολογισμού.

3. Αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες, για την υπογραφή της συμβάσεως.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  01/2015
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

ΥπογραφέςΑκριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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