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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

     ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

  ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 

 
 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της αριθμ. 31/2019 
τακτικής συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου 
Παλαμά. 

 
 
 
 
 
 
 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 
181/2019 

                  
                       

 
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 

Πίνακα θεμάτων συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής  του Δήμου Παλαμά. 
Στον Παλαμά σήμερα 18η  του μηνός  Νοεμβρίου του έτους 2019, 
ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ. ο υπογεγραμμένος   
αρμόδιος Δημοτικός  υπάλληλος Κατσακιώρης Μάρκος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 225 παρ. 2 του Ν 3852/2010, τοιχοκόλλησα στο 
προορισμένο μέρος (εξώθυρα) του Δημοτικού Καταστήματος, τον από 
18-11-2019, πίνακα θεμάτων που συζητήθηκαν στην τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλαμά στις 13-11-
2019, περιέxοντα τον αριθμό των αποφάσεων που πάρθηκαν από τη 
Οικονομική Επιτροπή καθώς και περίληψη του περιεxομένου της. 
     Γι αυτό συντάxθηκε το αποδεικτικό αυτό από τον τοιxοκολλήσαντα 
και υπογράφεται όπως παρακάτω. 
    Ο ΤΟΙΧΟΚ/ΣΑΣ                                          ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ 
 ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ                               1. ΠΕΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 

                                            2. ΜΑΝΤΖΟΣ ΑΡΗΣ  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΠΑΛΑΜΑΣ 18-11-2019 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 

   ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

ΘΕΜΑ: 3ο             Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

«Συζήτηση και λήψη απόφασης περί μετάθεσης ημερομηνίας 
διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου 

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΦΥΛΛΟΥ» λόγω 
μη κατάθεσης προσφορών»  

Στον Παλαμά και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 13η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 

2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.00 π.μ συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Παλαμά, ύστερα από την αρίθμ.πρωτ. 9021/08-11-

2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που τοιχοκολλήθηκε στο συνήθη τόπο δημοσιεύσεων 

του Δήμου  και γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 6  του Ν. 

4555/2018. 

Πριν από την έναρξη  της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο  εφτά (7) 

μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη εφτά (7) , ήτοι: 

 A/A ONOMATEΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  ΓΙΩΡΓΟΣ  ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΩΝ  

2.  ΘΩΜΑΣ ΚΟΝΤΟΒΑΪΟΣ ΜΕΛΟΣ ΠΑΡΩΝ  

3.  ΟΥΡΑΝΙΑ ΦΟΥΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ  

4.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΜΕΛΟΣ ΠΑΡΩΝ  

5.  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΖΑΣ >> ΠΑΡΩΝ  

6.  ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ >> ΠΑΡΟΥΣΑ  

7.  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ >> ΠΑΡΩΝ  

Επομένως υφίσταται νόμιμη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Πέτρου Σωτηρία για  την  τήρηση 

των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος  αναφερόμενος  επί του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης είπε  στη Οικονομική 

Επιτροπή  τα παρακάτω: 

  

Κύριοι  συνάδελφοι,    

 

 

 Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών συντάχθηκε η αριθμ. 5/2019 μελέτη για το έργο με 

τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΦΥΛΛΟΥ». Ο προϋπολογισμός του 
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εν λόγω έργου ανέρχεται στο ποσό των 74.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

24%). 

 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλαμά με την αριθμ. 96/2019 (ΑΔΑ:6ΒΛ5ΩΞΛ-Λ5Η) 

απόφασή του ενέκρινε την αριθμ. 5/2019 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης για το ανωτέρω 

έργο και καθόρισε ως τρόπο διενέργειας τον συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα.  

 

 Με την αριθμ. 415/03-09-2019(ΑΔΑ:ΨΦΠΛΩΞΛ-ΕΝΓ) απόφαση του Δημάρχου έγινε η 

έγκριση της ανάληψης υποχρέωσης και η διάθεση της πίστωσης για τον Κ.Α. 25-7336.16 με 

τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΦΥΛΛΟΥ», ποσού 74.000,00€  

προϋπολογισμού οικ. έτους 2019. 

 

 Με την υπ’ αριθμ. 136/2019(ΑΔΑ: Ω2ΜΟΩΞΛ-ΚΨΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπή 

έγινε ο καθορισμός των όρων διακήρυξης. 
 Ακολούθησε η  αριθμ. πρωτ. 8501/23-10-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005746174) Διακήρυξη 

Δημάρχου και η αριθμ.πρωτ. 8507/23-10-2019 (ΑΔΑ: Ω7ΨΔΩΞΛ-ΦΣΖ     

ΑΔΑΜ:19PROC005746946) Προκήρυξη αυτής και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Παλαμά, στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», δημοσιεύθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ και η προκήρυξη 

δημοσιεύθηκε στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου. 

 Η Επιτροπή Διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 35/2019 (ΑΔΑ: ΨΒ2ΤΩΞΛ-ΜΑΚ) 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προέβη στη σύνταξη του από 05-11-2019 Πρακτικού Ι 

για το ανωτέρω έργο και αναφέρει τα εξής : 

 
  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΑΜΑ  
 

 

ΕΡΓΟ : « Αντικατάσταση αρδευτικών 

γεωτρήσεων ΔΕ Φύλλου  »  

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 
 

 

 Ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού με τρόπο υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 . και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις 

εκατό (%), και με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 

μόνο βάσει τιμής  (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «  Αντικατάσταση αρδευτικών 

γεωτρήσεων ΔΕ Φύλλου  »  προϋπολογισμού δαπάνης 74.000,00€ με Φ.Π.Α. 

 

Σήμερα την  5η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και στο Δημοτικό Κατάστημα  του 

Δήμου Παλαμά οι υπογεγραμμένοι:  

Καραμαλίγκας Γεώργιος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  ΠΕ, υπάλληλος του Δήμου Παλαμά , ως Πρόεδρος, 

Δημουλά Αναστασία,  Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος του Δήμου Παλαμά  ως μέλος 

Νταρντάνη Γιαννούλα, Πολιτικός  Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος του Δήμου Παλαμά  ως μέλος 

που σύμφωνα με την αρ. 35/2019 (ΑΔΑ: ΨΒ2ΤΩΞΛ-ΜΑΚ ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Παλαμά αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του ανωτέρω έργου,  

συνήλθαμε σε συνεδρίαση. 

Η επιτροπή έλαβε υπόψη της,  την αρ.  8501/23-10-2019 διακήρυξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του  

Δήμου Παλαμά , για το έργο « Αντικατάσταση αρδευτικών γεωτρήσεων ΔΕ Φύλλου  »  και το νομικό 

πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό. 

 

 Στις 09.30 π.μ, ο  Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη του διαγωνισμού και κάλεσε τους 

επιθυμούντες να συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό, όπως προσέλθουν και καταθέσουν ενώπιον της 
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Επιτροπής, εντός σφραγισμένων φακέλων, τις προσφορές με τα δικαιολογητικά και την εγγυητική 

συμμετοχής, όπως προβλέπεται στα σχετικά άρθρα της διακήρυξης. 

Μέχρι τις 10:00 πμ που είναι η λήξη του δεν προσήλθε κανένας .  

 

 Στις 10,00 π.μ ο  Πρόεδρος επικοινώνησε με το Πρωτόκολλο του Δήμου Παλαμά για να διαπιστώσει 

εάν υποβλήθηκαν προσφορές κατά την παρ.1 του άρθρου 3 της Διακήρυξης.  

Η απάντηση ήταν αρνητική  έτσι κηρύχθηκε η λήξη του διαγωνισμού. Μετά την λήξη του Διαγωνισμού στις 

10:05 π.μ. κατατέθηκε στην επιτροπή η προσφορά του <<ΤΑΚΟΥΔΗ ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 

(Φαρσάλων 241, 41335, Λάρισα, ΑΦΜ: 029067970, Τηλ.: 2410-661100, Τηλ. & fax: 2410-660230, e-mail: 

takoudis@otenet.gr & sales@takoudis.com)>> χωρίς να επιδειχθεί στην επιτροπή η ταυτότητα του 

εξουσιοδοτημένου  εκπρόσωπου   παρ΄ όλο που προφορικά ενημερώθηκε ότι ο διαγωνισμός είχε λήξει. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού σημείωσε  στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (5η του μηνός Νοεμβρίου 

του έτους 2019 ημέρα Τρίτη ώρα 10,05’ που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της )  και την απέρριψε  ως 

μη κανονική σύμφωνα με το άρθρο 3 της διακήρυξης παράγραφος 3.5. 

 

        Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού 

Εισηγείται 

Τη ματαίωση της ανάθεσης της  σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  106 του ν. 4412/2016. διότι 

κατατέθηκε μία και μοναδική εκπρόθεσμη προσφορά. 

Προτείνει στην οικονομική επιτροπή την διενέργεια του διαγωνισμού  για άλλη ημέρα, με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης .  

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί  εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 

ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ 

και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 

Το παρόν υπογράφτηκε από τα μέλη της επιτροπής την πέμπτη (05) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019 

ημέρα Τρίτη.  

Αντίγραφο του Πρακτικού αυτού θα σταλεί στην Προϊσταμένη Αρχή   

Το παρόν πρακτικό υπογράφηκε την    5 - 11 -2019  σε τέσσερα αντίγραφα και κατατίθεται στην Δ/νση 

Τεχνικών Έργων του Δήμου Παλαμά  προκειμένου να υποβληθεί στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παλαμά  

προς έγκριση. 

  

Παλαμάς    5 -11-2019 

 

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ. 

  

Τα μέλη: 

          Καραμαλίγκας Γεώργιος  

  

Δημουλά Αναστασία  

 

 

Νταρντάνη Γιαννούλα   

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 

 τις διατάξεις του ΠΔ 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές 

ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις. 

 τις διατάξεις του άρθρου 3 Ν. 4623/2019 

 τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων» 

mailto:sales@takoudis.com)
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 τις  διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, και 

υπηρεσιών»  

 τις  διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτησης 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

 τις σχετικές διατάξεις του Ν.4555/2018 

 της λοιπής νομοθεσίας εκτέλεσης έργων 

 το από 5-11-2019 Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 την εισήγηση του Προέδρου   

 την τοποθέτηση των μελών,  ομόφωνα : 
 

Α Π Ο Φ Α Σ I Ζ Ε Ι  

1. Εγκρίνει το από 05-11-2019 Πρακτικό Ι, διενέργειας διαγωνισμού, για την επιλογή 

αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε. 

ΦΥΛΛΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης  74.000,00 €  (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ), όπως συντάχθηκε από την αρμόδια Επιτροπή. 

2. Τη ματαίωση της ανάθεσης της  σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  106 του ν. 

4412/2016. διότι κατατέθηκε μία και μοναδική εκπρόθεσμη προσφορά. 

3. Τη μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του με ανοικτή διαδικασία συνοπτικού 

διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΦΥΛΛΟΥ» ,χωρίς τροποποίηση των όρων του 

διαγωνισμού και της διακήρυξης 

4. Ορίζει, βάσει του άρθρου 18 της Διακήρυξης, ως νέα καταληκτική ημερομηνία λήξης 

υποβολής προσφορών την 27η Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. και ως 

ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27/11/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 

11.00π.μ. 

5. Εξουσιοδοτεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να μεριμνήσουν προκειμένου να κοινοποιηθεί η 

παρούσα εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε 

όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ 

και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής. 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 181/2019 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

 

              
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 

 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΚΟΝΤΟΒΑΪΟΣ ΘΩΜΑΣ 

ΦΟΥΝΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 

ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 
ΛΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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