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Αριθμός Απόφασης :  25/2020 

Θέμα:  Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 
αναδόχου του έργου «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού Τ.Κ. Λουτρακίου στη θέση 
Κατακαλού». 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το Πρακτικό 06 / 2020 της 06ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 
υπό την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ». 

Στη Σκόπελο σήμερα, την 26η του μηνός Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00’’, το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (κτίριο ΞΕΝΙΑ), κατόπιν της με αριθμό 
πρωτοκόλλου 516/20.05.2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε στα 
μέλη νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010. Η συνεδρίαση διεξήχθη  
κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ΠΝΠ (αρ.10, παρ.1) με θέμα: 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID 
– 19και την ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55 Α΄ 11.03.2020), καθώς και την σχετική 
με αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ). 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου βρέθηκαν οι εξής: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 
1. Άγγελος Ξηντάρης (Πρόεδρος), 2. Νικόλαος Βαφίνης (Αντιπρόεδρος), 
3. Μαρία Σοφικίτου (Τακτικό Μέλος), 4. Νικόλαος Γιολδάσης (Τακτικό Μέλος),  
5. Γεώργιος Γκάρας (Λιμενάρχης), 6. Ιωάννα Ροποτού (Αναπληρωματικό Μέλος). 

ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1. Δημήτριος Κατσάρης (Τακτικό Μέλος) 

Παρούσα ήταν επίσης η κα. Ρηγίνα Ν. Κασσανδριανού, υπάλληλος του νομικού προσώπου, για την 
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, καθώς από το σύνολο 
των επτά (7) μελών ήταν παρόντα έξι (6) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο 
ομόφωνα αποφάσισε, μετά από σχετική πρόταση – εισήγηση του Προέδρου και χωρίς συζήτηση, ότι 
δύο (2) θέματα τα οποία δεν ήταν γραμμένα στην ημερήσια διάταξη ήταν επείγοντα, να τα συζητήσει 
πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να πάρει απόφαση γι' αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 
67 παρ. 7 του νόμου 3852/2010. 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ’ όψη του Διοικητικού Συμβουλίου 
τα εξής: 
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Με την υπ’ αριθμ. 107/2019 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: ΨΩ5ΜΟΞΤΑ-ΠΓ5), με θέμα: «Έγκριση πρακτικού 
αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού για το έργο «Επέκταση δημοτικού 
φωτισμού Τ.Κ. Λουτρακίου στη θέση ΚΑΤΑΚΑΛΟΥ» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου», 
εγκρίθηκε το από 18.12.2019 πρακτικό αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού 
για το έργο «Επέκταση δημοτικού φωτισμού Τ.Κ. Λουτρακίου στη θέση ΚΑΤΑΚΑΛΟΥ», και  
αναδείχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος του έργου η εταιρία ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΟΥΤΣΙΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΕ /δτ ΕΥΠΛΟΥΣ ΕΕ με έκπτωση 11,00% και συμβατικό ποσό 23.685,49 € (χωρίς Φ.Π.Α.), 
ήτοι 29.370,01€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Στη συνέχεια απεστάλη στην ανάδοχο εταιρία, έγγραφη πρόσκληση (41/27.01.2020) με την 
οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδοποίησης, τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στα άρθρα 23.2-23.7 της διακήρυξης. Ο 
προσωρινός ανάδοχος (ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΕ /δτ ΕΥΠΛΟΥΣ ΕΕ) 
υπέβαλε εμπρόθεσμα το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης (αρ. πρωτ. 62/05.02.2020).  

Τέλος, η Επιτροπή την 23η.04.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (λόγω των έκτακτων μέτρων πρόληψης για την αντιμετώπιση 
διάδοσης του COVID-19) και προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των  
δικαιολογητικών κατακύρωσης. Στα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν δεν διαπιστώθηκαν ελλείψεις 
και ήταν  πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η σχετική διακήρυξη. 
  

Προκειμένου το θέμα να συζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να ληφθεί σχετική 
απόφαση, με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 441/23.04.2020 έγγραφο του Προέδρου της επιτροπής 
διαγωνισμού υποβλήθηκε στον Πρόεδρο ΔΣ του ΔΛΤ Σκοπέλου το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «Επέκταση δημοτικού φωτισμού Τ.Κ. 
Λουτρακίου στη θέση ΚΑΤΑΚΑΛΟΥ», και το οποίο έχει ως εξής:    

       
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOY ΕΡΓOY 

 

 

Π Ρ Α Κ T Ι Κ Ο ΙΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Δημόσιου ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό 

έκπτωσης (άρθρο 125 του Ν.4412/2016), για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΚΑΛΟΥ», προϋπολογισμού 33.000,00 € (με 

Φ.Π.Α).  

 

Στις 23/04/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη 

(λόγω των έκτακτων μέτρων πρόληψης για την αντιμετώπιση διάδοσης του COVID-19) η Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθμόν 92/2019 απόφαση του Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου προκειμένου να προβεί 

στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο προσωρινός μειοδότης στο πλαίσιο 

διενέργειας του ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΚΑΛΟΥ» (Αριθμ. Διακήρυξης 

602/02.12.2019). 
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Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

 

1) Ιωάννης Αρέθας, ως πρόεδρος αυτής 

2) Αλεξάνδρα Αμυγδαλάκη, ως τακτικό μέλος 

3) Νικόλαος Πατσής, ως τακτικό μέλος 

 

1. Με την υπ’ αριθ. 107/2019  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με θέμα: Έγκριση 

πρακτικού αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού για το έργο «Επέκταση 

δημοτικού φωτισμού Τ.Κ. Λουτρακίου στη θέση ΚΑΤΑΚΑΛΟΥ» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 

του έργου, (ΑΔΑ: ΨΩ5ΜΟΞΤΑ-ΠΓ5) ανακηρύχθηκε πρώτος μειοδότης (προσωρινός) ο οικονομικός 

φορέας «ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΕ /δτ ΕΥΠΛΟΥΣ ΕΕ» και η 

ανωτέρω απόφαση κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες την 14η-01-2020.  

2. Με πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής στις 27-01-2020, κλήθηκε ο οικονομικός φορέας 

«ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΕ /δτ ΕΥΠΛΟΥΣ ΕΕ» να 

υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, 

τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στα άρθρα 23.2-23.7 της διακήρυξης.  

 

Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που 

υποβλήθηκαν.  

3. Η ανωτέρω πρόσκληση αποστάλθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 27η-01-2020. Ο 

προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης στις 05-02-2020 στο πρωτόκολλο 

της Αναθέτουσας Αρχής (αρ. πρωτ. 62/05-02-2020). Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εμπρόθεσμη.  

 

Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών. 

4. Μετά τον έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής και των νομιμοποιητικών 

εγγράφων του οικονομικού φορέα «ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΕ 

/δτ ΕΥΠΛΟΥΣ ΕΕ» που είχαν δηλωθεί με υπεύθυνη δήλωση (ΤΕΥΔ), η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού 

τα έλεγξε έκρινε ότι είναι πλήρη και σύμφωνα με όσα προβλέπει η διακήρυξη.  

5. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου να κατακυρωθεί η σύμβαση στον οικονομικό φορέα 

«ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΕ /δτ ΕΥΠΛΟΥΣ ΕΕ», γιατί κατέθεσε 

όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.  

6. Κατά της απόφασης κατακύρωσης, κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του 

ανατεθεί η σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 

παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της 

εσωτερικής νομοθεσίας, μπορεί να ασκήσει κατά της απόφασης ένσταση κατά τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 4.3 του άρθρου 4 της με αρ. πρωτ. 602/02.12.2019 διακήρυξης. 

Για διαπίστωση των ως άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
           Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ  

   

        ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ                                     ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΜΥΓΔΑΛΑΚΗ 

 

                                                                                              ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΣΗΣ 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, το πρακτικό ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου  ««Επέκταση δημοτικού 
φωτισμού Τ.Κ. Λουτρακίου στη θέση ΚΑΤΑΚΑΛΟΥ», καθώς και τη σχετική νομοθεσία, 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

Α. Εγκρίνει  το από 23.04.2020 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 
αναδόχου του έργου  «Επέκταση δημοτικού φωτισμού Τ.Κ. Λουτρακίου στη θέση ΚΑΤΑΚΑΛΟΥ», το 
οποίο αναλυτικά παρουσιάστηκε παραπάνω και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
απόφασης.   

Β. Κατακυρώνει την σύμβαση με ανάδοχο του έργου «Επέκταση δημοτικού φωτισμού Τ.Κ. 
Λουτρακίου στη θέση ΚΑΤΑΚΑΛΟΥ», την εταιρία ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΕ 
/δτ ΕΥΠΛΟΥΣ ΕΕ με έκπτωση 11,00% και συμβατικό ποσό 23.685,49 € (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι 29.370,01€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου για τις δικές του 
περαιτέρω ενέργειες. 

Δ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του προγράμματος “Δι@ύγεια” του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου και  στη συνέχεια, αντίγραφο αυτής να κοινοποιηθεί σε 
κάθε  προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο μέσο επί αποδείξει 
σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 β) της σχετικής διακήρυξης. 

Ε. Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση και η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες 
από την κοινοποίησή της στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με το άρθρο 4.3 
της σχετικής διακήρυξης. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε α.α. 23 / 2020 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής: 
Ο Πρόεδρος         Ο Γραμματέας  Τα Μέλη 

ακολουθούν υπογραφές 
Ακριβές Απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗΝΤΑΡΗΣ 
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