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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 21η του µηνός Αυγούστου του έτους 
2013 και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα 
(υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο 
προορισµένο µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της 
υπ’ αριθ. 336/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 31-07-2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
336/2013  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

18/ 31-07-2013 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 
  Aριθ. Πρωτ.: 22268/22-8-2013 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                              
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
     Έγκριση πρακτικών δηµοπράτησης του έργου “Αντικατάσταση και προστασία 
γέφυρας Μαυρονερίου στην Τ.Κ Καλλιφωνίου. 

 

 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 31η του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη  και ώρα 

12:30, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 19831/26-07-2013 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύµφωνα µε τους 

ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος  1) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος 

2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος  2) Καραγιάννης  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

3) Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος  3) Κωτούλας  Φίλιππος, Τακτικό Μέλος 

4) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος  4) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος 

5) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος   

6) Ζορµπάς Ιωάννης, Αναπληρωµατικό Μέλος   

    

 

            Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,  

παρόντες ήταν οι 6, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 

75 του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του 

αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
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    Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση σχετικά µε έγκριση πρακτικών 
δηµοπράτησης του έργου “Αντικατάσταση και προστασία γέφυρας Μαυρονερίου στην Τ.Κ 
Καλλιφωνίου  και αφού έλαβε υπόψη: 
 

1. Την µε αριθ. 174/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία οµόφωνα 
εγκρίνεται η µελέτη και o καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του έργου   ”ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ” 
 

2. Την υπ'αριθµ. 254/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης ανοικτής δηµοπρασίας του έργου  
”ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ” 

3. Την εισήγηση του ∆ιευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Β. Ελευθερίου, ο οποίος ανέφερε: 

“Πρόκειται για την έγκριση πρακτικών ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε 
σφραγισµένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ”, συνολικού προϋπολογισµού 
50.000,00 €. 

Σύµφωνα µε το από 25-6-2013 πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισµού στη 
δηµοπρασία πήραν µέρος έξι  διαγωνιζόµενοι 

 

Σύµφωνα µε το από 04-7-2013 πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισµού προτείνεται 
ως ανάδοχος του έργου η «ΤΣΟΥΤΣΟΥΒΑΛΑΣ ΑΓΓ.-ΚΟΤΣΙΡΑ ΚΑΛΛ.Ε.Ε., ΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 
Ε.Ε.» µε ποσοστό έκπτωσης 35,85% το οποίο και η Οικονοµική Επιτροπή πρέπει να 
εγκρίνει”. 

 
4. Την υπ’ αριθ. 569/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
συγκροτήθηκε επιτροπή διεξαγωγής δηµόσιων διαγωνισµών έργων 
 
5. Το από 25-6-2013 Πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισµού το οποίο έχει ως εξής: 

                                                    Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο   Ι 
Ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές, για την εκτέλεση του 
έργου «Αποκατάσταση και προστασία γέφυρας Μαυρονερίου στην Τ.Κ. 
Καλλιφωνίου», συνολικού προϋπολογισµού 50.000,00 ΕΥΡΩ, (Εργασίες: 29.956,28 € 
– Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%: 5.392,13 € – απρόβλεπτα 15%: 5.302,00 € – απολογιστικές 
εργασίες: 0,00 € – αναθεώρηση: 0,00 € – Φ.Π.Α. 23%: 9.349,59 €). Ο διαγωνισµός 
γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, και ειδικότερα του άρθρου 6 αυτού, 
(δηλ. σύστηµα προσφοράς µε επιµέρους ποσοστό έκπτωσης). 
 
  Την Τρίτη 25 Ιουνίου 2013 στην Καρδίτσα στα γραφεία του ∆ήµου οι 
υπογεγραµµένοι: 
1) ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών του ∆ήµου ως Πρόεδρος 
2) ΚΟΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών του ∆ήµου ως µέλος 
3) ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών του ∆ήµου ως µέλος 
αποτελούντες την επιτροπή διαγωνισµού, που συγκροτήθηκε µε την 569/2012 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής, για την ανάδειξη εργολάβου εκτελέσεως του έργου, που 
αναφέρεται παραπάνω, συνήλθαµε σε δηµόσια συνεδρίαση. 

Στις 9:30 π.µ., ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της παραλαβής των φακέλων των 
δικαιολογητικών συµµετοχής στο διαγωνισµό και των φακέλων των οικονοµικών 
προσφορών, η δε λήξη παραλαβής έγινε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4.1 της 
διακήρυξης, σε εφαρµογή της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), 
δηλαδή µετά την επέλευση της ώρας 10.00 π.µ., ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τη λήξη του 
χρόνου, περίµενε λίγα λεπτά (2-3) και κήρυξε τη λήξη της παραλαβής. 
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Ακολούθως, ο Πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισµού επικοινώνησε µε την υπηρεσία 
του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδροµικώς προσφορές κατά 
την παρ. 3.4 της διακήρυξης και έλαβε αρνητική απάντηση. 

Στη συνέχεια, η επιτροπή διαγωνισµού για κάθε φάκελο προσφοράς που 
κατατέθηκε ενώπιων της από ηµεδαπή επιχείρηση, κατέγραψε τα στοιχεία του προσώπου 
που τον υπέβαλλε και πιστοποίησε την ταυτότητά του. Έπειτα, οι φάκελοι που περιέχουν 
τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανοίχθηκαν από την Επιτροπή, η οποία κατέγραψε στο 
πρακτικό τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που περιέχονταν σε κάθε φάκελο, 
µονογραφώντας τα έγγραφα αυτά και ελέγχοντας την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής 
στο Μ.Ε.Ε.Π, την οποία και επέστρεψε αµέσως, αφού πρώτα διαπίστωσε ότι στο φάκελο 
υπάρχει αντίγραφο αυτής, ή αντίγραφο εγγραφής σε επαγγελµατικό µητρώο ή κατάλογο 
της αλλοδαπής.  

Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι οικονοµικές προσφορές, µονογράφηκαν από τον 
Πρόεδρο και τα µέλη της επιτροπή διαγωνισµού και ανακοινώθηκαν τα επιµέρους στοιχεία 
τους για κάθε διαγωνιζόµενο. Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρήθηκαν, µετά από 
λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας 
(αρχίζοντας από τη µικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφηκε από τα µέλη της 
επιτροπή διαγωνισµού και αποτελεί µέρος του πρακτικού αυτού. 
α/
α 

Εργολ. Επιχ. ΜΕΕΠ 
Κατηγ / 
Τάξη 

Επιδίδων 
Τεκµ. 
Εκπτ 

1. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ 26675 Ο∆Ο Α1 Χρ. Κατσαούνη 
24,00

% 

2. 
ΤΣΟΥΤΣΟΥΒΑΛΑΣ ΑΓΓ. – 
ΚΟΤΣΙΡΑ ΚΑΛΛ. Ε.Ε. 
ΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. 

26433 Ο∆Ο Α2 Αγγ. Τουτσουβάλας 
35,85

% 

3. Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 26745 Ο∆Ο Α2 Γ. Μυλωνάς 6,50% 

4. ΠΙΣΠΙΡΙΓΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 26736 Ο∆Ο Α2 Π. Πισπιρίγκος 6,85% 

5. ΣΤΑΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 17590 Ο∆Ο 1η Απ. Στάικος 6,85% 

6. 
∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. 

27926 Ο∆Ο 1η Χρ. ∆ηµακόπουλος 7,00% 

 

Κατόπιν η επιτροπή διαγωνισµού, ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και 
ακολουθώντας τη σειρά µειοδοσίας, διαπίστωσε: 
i. αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στο συγκεκριµένο 

διαγωνισµό είχε το σχετικό δικαίωµα σύµφωνα µε την παρ. 3.3 της διακήρυξης 
ii. την έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων 
iii. το δικαίωµα συµµετοχής τους στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 21 της 

διακήρυξης 
iv. την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της διακήρυξης, µε βάση τα δικαιολογητικά 

και το περιεχόµενο του φακέλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 της διακήρυξης.  
Από τον έλεγχο των παραπάνω στοιχείων διαπιστώθηκε ότι όλοι οι διαγωνιζόµενοι 

πληρούν το δικαίωµα συµµετοχής τους στο διαγωνισµό. 
Ακολούθως, η επιτροπή διαγωνισµού έλεγξε το παραδεκτό των οικονοµικών 

προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), και 
ανάλογα µε το εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής προσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, 
έλεγξε την πληρότητα των υπογραφών και µονογραφών (κατά τα ειδικότερα 
αναφερόµενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), στην Οικονοµική Προσφορά 
των διαγωνιζόµενων και παρακράτησε τα µηχανόσηµα του άρθρου 24.1 παρ. 6 της 
διακήρυξης, τα οποία ο Πρόεδρος διέγραψε θέτοντας επ’ αυτών τη σχετική σφραγίδα 
διαγραφής. Κατόπιν, ελέγχθηκε κατά το άρθρο 24.2 της διακήρυξης, η ορθότητα 
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συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζόµενων, η αριθµητική 
και η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και η οµαλότητα αυτών 
µεταξύ τους  

Για την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας, χρησιµοποιήθηκε από την επιτροπή 
διαγωνισµού η µέση έκπτωση προσφοράς (Εµ), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύπου 
Οικονοµικής Προσφοράς από τους διαγωνιζόµενους, όπως αυτή διορθώθηκε από την 
επιτροπή διαγωνισµού. Για τον έλεγχο του ορθού υπολογισµού της Εµ από τους 
διαγωνιζόµενους, η επιτροπή διαγωνισµού έλεγξε τις δαπάνες εργασιών µετά την 
έκπτωση, το Γενικό Άθροισµα ∆απανών κατά την προσφορά (Σπ), το ποσό που αναλογεί 
στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο Εργασιών µε Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την προσφορά, ενώ η µέση 
έκπτωση προσφοράς (Εµ), υπολογίστηκε µε την αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να 
προκύπτει µειοδότης. Σηµειώνεται ότι τα όρια οµαλότητας δε στρογγυλοποιήθηκαν 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη. Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 5 
του Ν. 3669/2008: «Οµαλή είναι η προσφορά όταν κανένα επιµέρους ποσοστό έκπτωσης 
Εi δεν είναι µικρότερο από 1,10*Εµ – 10% ούτε µεγαλύτερο από 0,90*Εµ + 10%». 

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω ελέγχων για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, 
η επιτροπή διαγωνισµού διαπίστωσε ότι όλες οι προσφορές των διαγωνιζοµένων πληρούν 
τον έλεγχο οµαλότητας σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

 

α/
α 

Εργολ. Επιχ. 
Έκπτωση ανά 

οµάδα 
εργασιών % 

Μ.Ε. 
% 

Όρια 
οµαλότητα

ς % 

Έλεγχο
ς 

1. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ 24 24 24 
16,4
0 

31,60 ΟΜΑΛΗ 

2. 
ΤΣΟΥΤΣΟΥΒΑΛΑΣ ΑΓΓ. – 
ΚΟΤΣΙΡΑ ΚΑΛΛ. Ε.Ε. 
ΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. 

35 36 35,85 
29,4
4 

42,27 ΟΜΑΛΗ 

3. Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 15 5 6,5 
-

2,85 
15,85 ΟΜΑΛΗ 

4. ΠΙΣΠΙΡΙΓΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 6 7 6,85 
-

2,47 
16,17 ΟΜΑΛΗ 

5. ΣΤΑΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 6 7 6,85 
-

2,47 
16,17 ΟΜΑΛΗ 

6. 
∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. 

7 7 7 
-

2,30 
16,30 ΟΜΑΛΗ 

 

Ακολούθως, η επιτροπή διαγωνισµού κατάρτησε πίνακα των διαγωνιζοµένων, που 
οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές, δηλαδή: 
α/
α 

Εργολ. Επιχ. ΜΕΕΠ 
Κατηγ / 
Τάξη 

Επιδίδων 
Τεκµ. 
Εκπτ 

1. 
ΤΣΟΥΤΣΟΥΒΑΛΑΣ ΑΓΓ. – 
ΚΟΤΣΙΡΑ ΚΑΛΛ. Ε.Ε. 
ΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. 

26433 Ο∆Ο Α2 Αγγ. Τουτσουβάλας 
35,85

% 

2. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ 26675 Ο∆Ο Α1 Χρ. Κατσαούνη 
24,00

% 

3. 
∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. 

27926 Ο∆Ο 1η Χρ. ∆ηµακόπουλος 7,00% 

4-
5 

ΠΙΣΠΙΡΙΓΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 26736 Ο∆Ο Α2 Π. Πισπιρίγκος 6,85% 

ΣΤΑΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 17590 Ο∆Ο 1η Απ. Στάικος 6,85% 
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6. Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 26745 Ο∆Ο Α2 Γ. Μυλωνάς 6,50% 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε τη λήξη της δηµόσιας συνεδρίασης 
και εξέδωσε ανακοίνωση σε πίνακα της υπηρεσίας µε την οποία γνωστοποίησε στους 
διαγωνιζοµένους ότι µπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν 
(ενδεχοµένως) ένσταση κατ’ αυτού µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ανωτέρω 
ανακοίνωση. 

Καρδίτσα, 25 Ιουνίου 2013 
 
 
6. Το από 04-7-2013 Πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισµού το οποίο έχει ως εξής: 
                                                Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο   ΙΙ 
Ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές, για την εκτέλεση του 
έργου «Αποκατάσταση και προστασία γέφυρας Μαυρονερίου στην Τ.Κ. 
Καλλιφωνίου», συνολικού προϋπολογισµού 50.000,00 ΕΥΡΩ, (Εργασίες: 29.956,28 € 
– Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%: 5.392,13 € – απρόβλεπτα 15%: 5.302,00 € – απολογιστικές 
εργασίες: 0,00 € – αναθεώρηση: 0,00 € – Φ.Π.Α. 23%: 9.349,59 €). Ο διαγωνισµός 
γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, και ειδικότερα του άρθρου 6 αυτού, 
(δηλ. σύστηµα προσφοράς µε επιµέρους ποσοστό έκπτωσης). 
 
  Την Πέµπτη 4 Ιουλίου 2013 στην Καρδίτσα στα γραφεία του ∆ήµου οι 
υπογεγραµµένοι: 
1) ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών του ∆ήµου ως Πρόεδρος 
2) ΚΟΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών του ∆ήµου ως µέλος 
3) ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών του ∆ήµου ως µέλος 
αποτελούντες την επιτροπή διαγωνισµού, που συγκροτήθηκε µε την 569/2012 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής, για την ανάδειξη εργολάβου εκτελέσεως του έργου, που 
αναφέρεται παραπάνω, συνήλθαµε σε 2η δηµόσια συνεδρίαση. 
  Ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι κατά του πρακτικού Ι δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση. 
  Με βάση τα στοιχεία αυτά, η επιτροπή διαγωνισµού προτείνει ως ανάδοχο του 
έργου τον πρώτο µειοδότη, την «ΤΣΟΥΤΣΟΥΒΑΛΑΣ ΑΓΓ. – ΚΟΤΣΙΡΑ ΚΑΛΛ. Ε.Ε., ΙΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.», µε ποσοστό έκπτωσης 35,85%. 
  Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 
  Αντίγραφο του πρακτικού αυτού θα σταλεί στην Προϊσταµένη Αρχή, ενώ ένα θα 
δοθεί στον εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων κ. Μυλωνά Αριστοτέλη. 
  Το παρόν υπογράφεται από τα µέλη της επιτροπής.  
 
                                    Καρδίτσα, 4 Ιουλίου 2013 
 
7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3669/2008 σύµφωνα µε το οποίο η δηµοπρασία 
δεν ολοκληρώνεται πριν εγκριθεί το αποτέλεσµά της από την Προϊσταµένη Αρχή. 
 
8. Το γεγονός ότι δε συντρέχει καµιά από τις προβλεπόµενες περιπτώσεις του άρθρου 27 
του ν. 3669/2008 για ακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας πριν από την έκδοση 
της κατακυρωτικής απόφασης  
 
9. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.  
 
10.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής 
  
 

αποφάσισε οµόφωνα 
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1. Εγκρίνει τα πρακτικά του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου 
“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ”, 
συνολικού προϋπολογισµού 50.000,00 €, από τα οποία προκύπτει ότι ανάδοχος του έργου 
αναδεικνύεται η «ΤΣΟΥΤΣΟΥΒΑΛΑΣ ΑΓΓ.-ΚΟΤΣΙΡΑ ΚΑΛΛ.Ε.Ε., ΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.» , µε 
ποσοστό έκπτωσης  35,85%  
 
2.  Αναθέτει στον κ.  ∆ήµαρχο τις περαιτέρω ενέργειες για υπογραφή της σύµβασης.  
   
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
336/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

Καρδίτσα ........... 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 


