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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της με αρίθμ. 20/2019 συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου 
Αλιάρτου - Θεσπιέων 
 
Αριθμός Απόφασης : 78/2019 

Περίληψη 
Περί της κατακύρωσης πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης σύμβασης της 

Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου ΄΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ 
Τ.Κ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ΄΄ συνολικού προϋπολογισμού 

499.900,30ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
 
 Στον ΑΛΙΑΡΤΟ και ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, σήμερα την 24η του μηνός 
Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε Δημόσια 
Τακτική Συνεδρίαση η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, μετά από την 
αριθμ. 6122/18/9/2019 2:17 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, 
που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα χωριστά 
σύμβουλο, . 
 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου σε σύνολο (7) μελών ευρέθησαν παρόντες (7) ήτοι: 
 

Παρόντες 
1. ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ Γεώργιος 
2. ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ Γεώργιος 
3. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 
4. ΓΛΥΚΟΣ Ιωάννης 
5. ΘΕΩΔΟΡOΓΙΑΝΝΗΣ Ταξιάρχης 
6. ΜΠΟΓΡΗ Ζαχαρούλα 
7. ΝΙΑΡΟΣ Γεώργιος 
 

Απόντες 
Ουδείς 
 

 
 Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Κα ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ 
Σωτηρία 

 ο Πρόεδρος της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και, 
εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Κυρίες και Κύριοι  Σύμβουλοι , θέτω υπόψη σας την υπό αριθ.6225/24-9-2019 εισήγηση της 
Τεχνικής Υπηρεσίας που αφορά την ΄΄ Κατακύρωση πρακτικού II ελέγχου δικαιολογητικών και 
κατακύρωσης σύμβασης της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ»  
συνολικού προϋπολογισμού 499.900,30 Ευρώ  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%΄΄ , και στην οποία 
αναφέρονται τα εξής:                                      
 Η Επιτροπή του διαγωνισμού του Δήμου Αλιάρτου –Θεσπιέων για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – 
ΘΕΣΠΙΕΩΝ»  συνολικού προϋπολογισμού 499.900,30 Ευρώ  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
έχοντας  υπόψη ότι : 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε 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» 
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Βάσει της 138/2018 (ΑΔΑ: Ψ7ΥΙΩΨ4-ΘΑΡ)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – 
ΘΕΣΠΙΕΩΝ»  συνολικού προϋπολογισμού 499.900,30 Ευρώ  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, 
σύμφωνα με την διαδικασία ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που προβλέπεται για την σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/16. Κριτήριο για την 
ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής εκδόθηκε από το Δήμαρχο η διακήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο 
ΚΗΜΔΗΣ(ΑΔΑΜ: 18PROC003943880 2018-11-02) . 

Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό πέντε  (5)  συμμετέχοντες όπου μετά την 
ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων  η Επιτροπή Διαγωνισμού έκρινε 
παραδεκτές όλες τις Οικονομικές προσφορές όλων των Οικονομικών φορέων στο από 17-12-2018 
πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, που εγκρίθηκε με την υπ’αριθ. 158/2018 (ΑΔΑ: ΩΛΑΕΩΨ4-
5ΘΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 137/2018 (ΑΔΑ: 
6Α3ΡΩΨ4-ΘΗ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, γνωμοδότησε με το από 17-12-2018  
πρακτικό 1 αξιολόγησης προς την οικονομική επιτροπή για την ανάδειξη της εταιρείας: 
«ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ», ΒΙΟΜ.ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ με ΜΕΕΠ 
13221 (οδός Αμφίωνος 40, 32200 Θήβα, Τηλ.:(+30) 2262029760,FAX: (+30) 22620 28250, με ΑΦΜ 
094314897, ΔΟΥ Θήβας που πρόσφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση  Εμ= 66,87 %  επι των τιμών του 
τιμολογίου της μελέτης (Σύνολο δαπάνης του έργου (χωρίς ΦΠΑ) κατά την προσφορά 133.561,08 € 
ενώ με ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 165.615,74 ευρώ) ως προσωρινού αναδόχου του 
διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ Τ.Κ. 
ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ» διότι η προσφορά που υπέβαλε κρίθηκε 
πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή.  

Με την υπ΄αριθ. 158/2018 (ΑΔΑ: ΩΛΑΕΩΨ4-5ΘΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, ο προσωρινός ανάδοχος 
«ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ» κλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ 225/14-2019  πρόσκληση 
μέσω της επικοινωνίας του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ να υποβάλει, εντός ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ημερών 
από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόμενα από το άρθρο 4.2  της διακήρυξης 
δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Η Επιτροπή διαγωνισμού με το από 22-1-201918  πρακτικό Νο 2 αφού προχώρησε και σε 
αποσφράγιση του φυσικού φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έλεγχο τους, διαπίστωσε 
την πληρότητά τους και πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισμού στον ανωτέρω Οικονομικό 
Φορέα. 

Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονομική Επιτροπή 
καλείται να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.  

Το υπ.αρ.πρωτ.1426/161107/23-9-2019 έγγραφο  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
–Στερεάς Ελλάδας και του τμήματος Δοικητικού –Οικονομικού Νομού Βοιωτίας περί του ελέγχου 
νομιμότητας της αρχικής απόφασης 12/2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλιάρτου –
Θεσπιέων για την κατακύρωση του διαγωνισμού, η οποία δεν εξετάσθηκε καθώς παρήλθε το 
προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για να αποσταλεί για έλεγχο νομιμότητας.  
 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
 

1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
2) τους όρους της υπ΄αριθ. 138/2018 (ΑΔΑ: Ψ7ΥΙΩΨ4-ΘΑΡ)  Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων όπου καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου 
ΚΗΜΔΗΣ(ΑΔΑΜ: 18PROC003943880 2018-11-02). 

3) τα από 17-12-2018, και 22-1-2019 πρακτικά Ι και πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού 
4) Την υπ’ αριθ. 501/2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης περί έγκρισης της Δέσμευσης 

πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του 
δήμου Αλιάρτου ΚΑΕ 64-7341.0001  οικ. έτος 2018 για την υλοποίηση του εν λόγω έργου. 
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5) Τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, Αντωνίου Αντώνιου επί της 
ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη 
συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο 
Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 501/2018 

6) τα στοιχεία του φακέλου 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

α. Την έγκριση του από 22-1-2019  Πρακτικού Νο 2 της επιτροπής διαγωνισμού και  
 

β. Την κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού στον μειοδότη : «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΑΒΕΤΕ», ΒΙΟΜ.ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ με ΜΕΕΠ 13221 οδός Αμφίωνος 40, 
32200 Θήβα, Τηλ.:(+30) 2262029760,FAX: (+30) 22620 28250, με ΑΦΜ 094314897, ΔΟΥ Θήβας 
που πρόσφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση    Εμ= 66,87 %  επι των τιμών του τιμολογίου της μελέτης 
(Σύνολο δαπάνης του έργου (χωρίς ΦΠΑ) κατά την προσφορά 133.561,08 € ενώ με ΦΠΑ 24% 
ανέρχεται στο ποσό των 165.615,74 ευρώ 
 

γ. Την ανάκληση και επικαιροποίηση της υπ.αρ.12/2019 (ΑΔΑ: Ω697ΩΨ4-Τ9Π) απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλιάρτου –Θεσπιέων με έκδοση μεταγενέστερης για την 
κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού στον μειοδότη : «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ», 
ΒΙΟΜ.ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ με ΜΕΕΠ 13221 οδός Αμφίωνος 40, 32200 Θήβα, 
Τηλ.:(+30) 2262029760,FAX: (+30) 22620 28250, με ΑΦΜ 094314897, ΔΟΥ Θήβας που πρόσφερε 
μέση τεκμαρτή έκπτωση    Εμ= 66,87 %  επι των τιμών του τιμολογίου της μελέτης (Σύνολο δαπάνης 
του έργου (χωρίς ΦΠΑ) κατά την προσφορά 133.561,08 € ενώ με ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 
165.615,74 ευρώ 
 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 360 
εφόσον η εκτιμώμενη αξία είναι ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000,00 ) ευρώ προ ΦΠΑ. 
 
 

Η παρούσα απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 78/2019 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται: 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ Γεώργιος 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ Γεώργιος 
2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 
3. ΓΛΥΚΟΣ Ιωάννης 
4. ΘΕΩΔΟΡOΓΙΑΝΝΗΣ Ταξιάρχης 
5. ΜΠΟΓΡΗ Ζαχαρούλα 
6. ΝΙΑΡΟΣ Γεώργιος 
 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Αλίαρτος 25/09/2019 
Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 
 
 
 

ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ Γεώργιος 
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