
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

             Από το Πρακτικό αριθ. 2/2020  κατεπείγουσας 

      συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σουλίου 

                               

                            Αριθ.Αποφ.  10/2020    

                            ΘΕΜΑ:   Ανάκληση των αριθ. 90/2019 και 6/2020  

                            αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής  και ματαίωση  

                                                 του Διαγωνισμού του έργου:    «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

                                                 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ  

                                                 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  

                                                 ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ.  

                                                 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ   

                                                 ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ»                                                     

 

    Στο Δημαρχιακό Κατάστημα Παραμυθιάς και στην αίθουσα συνεδριάσεων  του 

δημοτικού συμβουλίου , σήμερα  στις  22 του μήνα  Ιανουαρίου  του έτους 2020, ημέρα  

Τετάρτη και ώρα  12:30’, συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Σουλίου, ύστερα από την αριθμ:  787/22-1-2020 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 75 του 

Ν.3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.  

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ,αφού σε σύνολο επτά (7) μελών, βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω   μέλη :   

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.   Καραγιάννης             Ιωάννης 
2.   Δημητρίου                    Φώτιος 
3.   Μπέλλος                      Θεοφάνης 

4.   Καλόγηρος                  Βασίλειος 

5.   Ζορκάδης                    Δημήτριος 

6.  Aθανασίου                   Νικόλαος 

7.   Γώγος                          Νικόλαος 

  

 

 
- Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η  Σπύρου  Όλγα, υπάλληλος του Δήμου, για την 

τήρηση των πρακτικών. 
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  75 του Ν.3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με 

το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 , ζήτησε  από τα μέλη της  να εγκρίνουν το κατεπείγον της 
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παρούσας συνεδρίασης  ,δεδομένου ότι βρίσκεται σε εξέλιξη  ανοικτός διαγωνισμού  έργου  

που πρέπει να ματαιωθεί  και ειδικότερα   :    

Ο Δήμος Σουλίου προκήρυξε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
(Α/Α:87199) για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ»,   
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
ορίστηκε η 23η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. Ως 
ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε η 
29η  Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ 
 Κατά την διαγωνιστική διαδικασία διαπιστώθηκαν λάθη  στην μελέτη του έργου και 
συγκεκριμένα στον προϋπολογισμό και το τιμολόγιο της μελέτης τα οποία χρίζουν 
διόρθωσης και πρέπει άμεσα να ματαιωθεί  ο εν λόγω διαγωνισμός , ώστε να  
επανασυνταχθεί  η σχετική  μελέτη και να επανακαθοριστούν οι όροι δημοπράτησης του 

έργου.  
Σε συνέχεια των παραπάνω τα μέλη της  Οικονομικής Επιτροπής :   

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει το κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης  

 
- Ο  Πρόεδρος εισηγούμενoς το   1ο θέμα    ημερήσιας διάταξης  , είπε τα εξής:  

-  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010, 
σύμφωνα με τις οποίες  η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και 
ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου και  ειδικότερα : «[…]θ) Αποφασίζει την 
κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε 
μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για 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. ιδ) Ασκεί 
καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 
προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην 
αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση. […]» 

- Με την αρ. 90/2019(ΑΔΑ:6ΔΘΦΩ1Α-1MA) απόφαση της οικονομικής επιτροπής ο Δήμος 
Σουλίου  προχώρησε στην έγκριση μελέτης και καθορισμό των όρων διενέργειας του 
Διαγωνισμού «Αντικατάσταση  εξωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Παραμυθιάς-
Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Αγίου Δονάτου. Αντικατάσταση 
εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Παραμυθιάς». 

Στη συνέχεια προχώρησε στην προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α:87199) για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ»,  με προϋπολογισμό 
2.217.741,93 € (χωρίς Φ.Π.Α) με CPV: 45332200-5 (Υδραυλικά έργα) και κωδικός NUTS: 
EL542 (Θεσπρωτία). 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
ορίστηκε η 23η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε 
η 29η  Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ 
 

ΑΔΑ: Ω7ΥΙΩ1Α-2ΔΟ



 

-  Με την αριθ. 6/2020(ΑΔΑ: ΩΨΥΗΩ1Α-2ΥΞ) απόφαση της Ο.Ε  συγκροτήθηκε η Επιτροπή 
διενέργειας διαγωνισμού , σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενά της.  
 

- Κατά την διαγωνιστική διαδικασία διαπιστώθηκαν λάθη  στην μελέτη του έργου και 
συγκεκριμένα στον προϋπολογισμό και το τιμολόγιο της μελέτης τα οποία χρίζουν 
διόρθωσης. Με βάση τα παραπάνω εισηγούμαστε τη ματαίωση  του διαγωνισμού (άρθρο 
106 του Ν. 4412/2016) , ώστε να  επανασυνταχθεί η μελέτη και να επανακαθοριστούν οι 
όροι δημοπράτησης του έργου σύμφωνα και με την από 22-1-2020 γνώμη της τεχνικής 
υπηρεσίας του Δήμου . 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
 το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
 τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
 τις αριθ:   90/2019   και 6/2020 αποφάσεις της Ο.Ε. 
 την από 22-10-2020 γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου 
 το φάκελο του διαγωνισμού του έργου και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 
- Ανακαλεί τις αριθ. 90/2019 και 6/2020  αποφάσεις της Οικονομικής 

Επιτροπής και ματαιώνει τον  ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάθεση 
του έργου: « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ»,  για τους λόγους που ειδικότερα αναφέρθηκαν στην εισήγηση του 
Προέδρου και  θα ακολουθήσει επανασύνταξη της μελέτης και ο επανακαθορισμός 
των όρων δημοπράτησης του έργου. 

 
 

 Κατά της παρούσας απόφασης  υπάρχει η δυνατότητα  ειδικής διοικητικής προσφυγής  
μέσα σε προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών   και δυνατότητα άσκησης  αίτησης 
θεραπείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4555/2018. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:  10/2020 

Αφού συντάχθηκε  και αναγνώσθηκε το  πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής: 
                     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Η Πρακτικογράφος                      ΤΑ ΜΕΛΗ                                     
(T.Σ)                                   Υ  π  ο  γ  ρ  α  φ  έ  ς 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ, 

ως Πρόεδρος της Οικονομικής Eπιτροπής 

 

  Ιωάννης   Σπ. Καραγιάννης 
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