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                                                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 

                                                                                           Σύμη, 31-12-2021 
                                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 4193 

                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                                            Από το πρακτικό της με αριθμ. 43/2021                       
                             τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης 
       
      

              Αριθ. Απόφασης:   179/2021                                                   Περίληψη 
Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου: 
«Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Γλυφωνιές» Δήμου Σύμης». 

 
 Στη Σύμη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31η του μήνα  Δεκεμβρίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας  
Παρασκευή και ώρα από 08:00π.μ. έως 10:00π.μ. ήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου Σύμης, με τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου κ. Παπακαλοδούκα. Ελευθερίου.  
Η Οικονομική Επιτροπή συνεκλήθη με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4087/27-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που 
επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 
4555/2018,  την παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (αρ. φύλλου 55/11-3-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 
4682/2020 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021, το άρθρο  43 παρ.  1 της Π.Ν.Π. (αρ. φύλλου 75/30-3-
2020),  τις υπ’αριθμ. 40/20930/31-03-2020,  163/33282/29-05-2020, 18318/13-03-2020, 60249/22-09-2020, 
426/77233/13-11-2020 και 643/69472/24-09-2021 Εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ και την υπ’ αριθμ ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 
80417/23.12.2021 (ΦΕΚ 6214/23.12.2021 τεύχος Β’). 
Στη δια περιφοράς συνεδρίαση αυτή ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά (7) μελών δήλωσαν συμμετοχή πέντε (5) 
καταθέτοντας απόψεις οι: 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία καθόσον επί επτά (7) μελών συναινούν με τη δια περιφοράς διαδικασία  
τα πέντε (5), ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησε στη λήψη απόφασης. Η δημοτική υπάλληλος 
Χρηστάκη Σεβαστή έχει την ευθύνη για την τήρηση των πρακτικών.  
Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για όλα τα θέματα της 
τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης - ζητήθηκε να υποβάλλουν τις απόψεις τους επί συνόλου ενός (1) θέματος ημερήσιας 
διάταξης. 

 
Θέμα 1ο Η.Δ.: «Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη 
θέση «Γλυφωνιές» Δήμου Σύμης». 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
(ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή) 

1. Παπακαλοδούκας Ελευθέριος Δήμαρχος - 
Πρόεδρος  
 

1.   Σκιαθίτης Αγαπητός, Μέλος       

2.  Δερμιτζάκης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος  2.       Τσίγκος Γεώργιος, Μέλος 
 3. Σπανουδάκης Αλέξανδρος, Aντιδήμαρχος 3.    

4. Τσουβαλλάς Ιωάννης, Aντιδήμαρχος 4.   

5. Χάσκας Ηλίας - Πανορμίτης, Μέλος 5.  

6.   6. 
7.    7. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-67-%cf%84%cf%81%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%82-%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ba%cf%85%ce%b1-%ce%b41%ce%b1%ce%b3-%cf%80-%ce%bf%ce%b9%ce%ba-8041723-12-2021-%cf%86%ce%b5%ce%ba-621423-12-2021-%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%b2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ba%cf%85%ce%b1-%ce%b41%ce%b1%ce%b3-%cf%80-%ce%bf%ce%b9%ce%ba-8041723-12-2021-%cf%86%ce%b5%ce%ba-621423-12-2021-%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%b2/
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Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1στ του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και με το άρθρο 40, παρ. 1στ του Ν. 
4735/2020 , η Οικονομική Επιτροπή «[…]στ) Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη 
διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε 
έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης 
από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους». 

 
Στο Δήμο μας υπάρχει ανάγκη εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Γλυφωνιές» Δήμου 
Σύμης» με εργολαβία (επιλογή μειοδότη εργολάβου δημοσίων έργων).  
Το ανωτέρω έργο χρηματοδοτείται από την Σ.Α.Ε.Π. 067/2 του Π.Δ.Ε. της Π.Ν.Α. του ενάριθμου έργου 
2017ΕΠ06720000, το οποίο έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Σύμης στο Τεχνικό Πρόγραμμα στα 
επιχορηγούμενα τεχνικά έργα και βαρύνει τον Κ.Α. 64-7326.005, ποσού 528.627,72 ευρώ, συμπ. Φ.Π.Α. 24%. 
 
Σύμφωνα με την θεωρημένη μελέτη της του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σύμης για το έργο: 
«Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Γλυφωνιές» Δήμου Σύμης» με Α.Μ. 18/2019, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 
ανέρχεται στο ποσό των 528.627,72 ευρώ και συνεπώς θα πρέπει να διενεργηθεί ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος 
διαγωνισμός για την ανάθεσή της. 
 
Με την υπ’αριθμ. πρωτ. 4112/28-12-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου μας (ΑΔΑ: ΨΡΙ3ΩΗΠ-ΓΩΣ, 
ΑΔΑΜ: 21REQ009857219  2021-12-28), αποφασίστηκε η έγκριση δαπάνης του ανωτέρω έργου. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να καθορίσει τους όρους διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού  
δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Γλυφωνιές» Δήμου 
Σύμης» με Α.Μ. 18/2019 σύμφωνα με τη συνημμένη διακήρυξη, που έχει βασιστεί στο πρότυπο τεύχος Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

20210901_ERGA_XAMILOTERI_KATW_CLEAN). 
 

Το θέμα εγκρίνουν οι: 1. Παπακαλοδούκας Ελευθέριος, 2. Δερμιτζάκης Φίλιππος, 3. Σπανουδάκης Αλέξανδρος 4. 
Τσουβαλλάς Ιωάννης και 5. Χάσκας Ηλίας Πανορμίτης. 
 
    Το μέλος της Ο.Ε. Σκιαθίτης Αγαπητός αν και δεν προέβη σε κατάθεση ψήφου για το εν λόγω θέμα Η.Δ. απέστειλε μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα εξής: «Το τελευταίο διάστημα παρατηρώ μια υπέρταση του κ. Δημάρχου, απέναντι σε δημοκρατικες 
και επι της ουσίας, τοποθετήσεις μου στην Οικ. Επιτροπή, στα οποία ως συνήθως είναι εκτός τόπου και χρόνου και κυρίως αδυνατεί και 
απαντάει επι προσωπικού...άσχετα με αυτά που ρωτάω προσπαθώντας να διαστρεβλώσει την ουσία των ερωτήσεών μου. Επειδή οι ημέρες 
είναι εορταστικές και οι ηλικίες επικίνδυνες, θα θελήσω να απουσιάσω απ τη συγκεκριμένη Οικ. Επιτροπή μην του ανέβει περαιτέρω η 
πίεση, μεγάλες μέρες. Καλή χρονιά σε όλους με υγεία και ευημερία».  

 
   Βάσει των ανωτέρω, ο πρόεδρος της Ο.Ε. Παπακαλοδούκας Ελευθέριος κατέθεσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα 
εξής: «Αναφορικά με την άποψη του μέλους της Ο.Ε. κ. Αγαπητού Σκιαθίτη,  και που συμμετέχει ή δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις, 
έργο ΜΗΔΕΝ. Χρόνια πολλά Καλή χρονιά». 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
-  την αριθμ. 18/2019 μελέτη του έργου και τα τεύχη δημοπράτησης 
- την υπ’αριθμ. 93/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ675ΩΗΠ-3ΒΚ) 
- το υπ’αριθμ. πρωτ. 4068/23-12-2021 αίτημα για την κατασκευή του έργου (ΑΔΑΜ: 21REQ009830394  2021-12-23) 
- την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4112/28-12-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΡΙ3ΩΗΠ-ΓΩΣ, ΑΔΑΜ: 
21REQ009857219  2021-12-28)  
- τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016  
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- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
- τις διατάξεις των άρθρων 77 και 206 του Ν.4555/2018 
- τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 
- την παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (αρ. φύλλου 55/11-3-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 
και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 

- το άρθρο  43 παρ.  1 της Π.Ν.Π. (αρ. φύλλου 75/30-3-2020) 
- τις υπ’αριθμ. 40/20930/31-03-2020,  163/33282/29-05-2020, 18318/13-03-2020, 60249/22-09-2020, 426/77233/13-
11-2020 και 643/69472/24-09-2021 Εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ 
- την υπ’ αριθμ ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 80417/23.12.2021 (ΦΕΚ 6214/23.12.2021 τεύχος Β’) 
με πέντε (5) ψήφους «υπέρ»,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 
1. Εγκρίνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση 

ΧΑΔΑ στη θέση «Γλυφωνιές» Δήμου Σύμης» με Α.Μ. 18/2019, για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση 528.627,72 
ευρώ, στον Κ.Α. 64-7326.005 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021-2022 του Δήμου Σύμης. 

2. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της επικαιροποιημένης μελέτης 18/2019 και τευχών δημοπράτησης, του σχεδίου 
περίληψης διακήρυξης, του σχεδίου διακήρυξης καθώς και σχεδίου οικονομικής προσφοράς  που έχει συνταχθεί από το 
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σύμης για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση 
«Γλυφωνιές» Δήμου Σύμης»  προϋπολογισμού 528.627,72€ συμπ. ΦΠΑ 24% η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 4069/24-12-2021 έγγραφο της αναπληρώτριας Προϊσταμένης του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Σύμης. 

3. Εγκρίνει τη διενέργεια του διαγωνισμού  μέσω Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου κατά τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και του Ν. 4782/2021, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής κατά το άρθρο 86 του Ν.4412/2016 και η οικονομική 
προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών του 
τιμολογίου και του προϋπολογισμού εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) κατά τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 95 παρ. 2.α. του Ν.4412/2016. Τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης θα πρέπει να βρίσκονται σε ομαλή σχέση 
μεταξύ τους. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών 
προσφορών. 

4. Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα οριστεί με μεταγενέστερη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2022. 
5. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις παρεμπίπτουσες προβλεπόμενες ενέργειες για την διεκπεραίωση της 

διαδικασίας του διαγωνισμού. 
 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 179/2021.  
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής                              Τα Μέλη 

            υπ. Παπακαλοδούκας  Ελευθέριος                                            υπ. Σπανουδάκης Αλέξανδρος                                                                                    
   υπ. Τσουβαλλάς Ιωάννης                                                                                                      

                                                                                                          υπ.  Χάσκας Ηλίας – Πανορμίτης 
                                                                                                          υπ. Δερμιτζάκης Φίλιππος  

 
       Ακριβές Απόσπασμα                                                                                            

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής                                                                                                                                          
 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-67-%cf%84%cf%81%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%82-%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ba%cf%85%ce%b1-%ce%b41%ce%b1%ce%b3-%cf%80-%ce%bf%ce%b9%ce%ba-8041723-12-2021-%cf%86%ce%b5%ce%ba-621423-12-2021-%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%b2/
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