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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΔΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 41

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 332/2017
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και
αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου για την
εκτέλεση του έργου "Δημοτική οδοποιΐα Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας
στα Ο.Τ. 199-204-205-206-404-405/ ανάπλαση οδών, ασφαλτόστρωση,
ηλεκτροφωτισμός (Αριθ. μελ. 44/2017)".
Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως)
σήμερα την 20η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος
Δευτέρα και ώρα 14:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή,
μετά την υπ' αριθ. 24384/16-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ.
ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος
της, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου
επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (5), ο κ.
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης
Ευάγγελος, 3.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Νικολάου Σωτήριος.
Α π ό ν τ ε ς: 1.Δόσχορης Κων/νος, 2.Γεωργίου Χαράλαμπος, 3.Παπαθανασίου
Αθανάσιος.
Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών της Oικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται
τα εξής:
1. Η υπ' αριθ. 44/2017 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών που αφορά την εκτέλεση του έργου "Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Λουτρακίου
-Περαχώρας στα Ο.Τ. 199-204-205-206-404-405/ ανάπλαση οδών, ασφαλτόστρωση,
ηλεκτροφωτισμός" προϋπολογισμού δαπάνης 20.116,03 € και προστιθεμένου του
ΦΠΑ εξ € 4.827,85 συνολικής δαπάνης 24.943,88 €.
2. Ο δημοτικός προϋπολογισμός τρέχοντος έτους όπου στον Κ.Α. 30-7323.003 του
σκέλους των εξόδων του, με τίτλο "Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Λουτρακίου -Περαχώρας
στα Ο.Τ. 199-204-205-206-404-405/ ανάπλαση οδών, ασφαλτόστρωση,
ηλεκτροφωτισμός" προβλέπεται πίστωση ποσού 25.000,00 € με αδιάθετο υπόλοιπο
25.000,00 €, όπως προκύπτει από την από 17-07-2017 βεβαίωση της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών.
3. Η υπ’ αριθ. 258/2017 (ΑΔΑ:70ΞΠΩΛ3-15Λ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την
οποία εγκρίθηκε πίστωση συνολικού ποσού #24.943,88# € σε βάρος του ανωτέρω
Κ.Α. για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.

4. Η με αριθ. πρωτ. 19899/26-09-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία
καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με α/α Α-605.
5. Η υπ' αριθ. 287/2017 (ΑΔΑ:6Ζ74ΩΛ3-94Χ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την
οποία, μεταξύ άλλων, καταρτίστηκαν οι όροι διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για
την εκτέλεση του ανωτέρω έργου και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού/Αξιολόγησης για το εν λόγω έργο.
6. Η υπ’ αριθ. 22355/25-10-2017 (ΑΔΑ:64Ο5ΩΛ3-ΣΗΑ) Περιληπτική Διακήρυξη
συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, και η εφημερίδα όπου
αυτή δημοσιεύτηκε.
7. Η από 25-10-2017 (ΑΔΑΜ:17PROC002145784) διακήρυξη για τη διεξαγωγή του
εν λόγω διαγωνισμού.
8. Το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη καμία ένσταση κατά της διακήρυξης.
9. Το από 07-11-2017 (1ο) πρακτικό διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την
επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Λουτρακίου Περαχώρας στα Ο.Τ. 199-204-205-206-404-405/ ανάπλαση οδών, ασφαλτόστρωση,
ηλεκτροφωτισμός", από το οποίο προκύπτει ότι κατατέθηκαν πέντε (5) προσφορές,
ήτοι των
A/A

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΑΡ. ΜΕΕΠ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΤΑΞΗ

1

07-11-2017

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Ι.Κ.Ε.

28277

ΟΔΟΠΟΙΙΑ / 2η

2

Αρ. Πρωτ.: 23397 / 07-11-2017

21740

ΟΔΟΠΟΙΙΑ / 1η

3

Αρ. Πρωτ.: 23401 / 07-11-2017

30535

ΟΔΟΠΟΙΙΑ / 2η

4

Αρ. Πρωτ.: 23402 / 07-11-2017

26604

ΟΔΟΠΟΙΙΑ / 2η

5

Αρ. Πρωτ.: 23399 / 07-11-2017

29606

ΟΔΟΠΟΙΙΑ / 2η

ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΤΣΗΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΝ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

αξιολόγησης των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, από όπου προκύπτει
ότι κι έγιναν δεκτές καθώς κατέθεσαν πλήρεις φακέλους,
αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, οι οποίες καταχωρήθηκαν στον
κάτωθι πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας:
A/A

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΕΚΠΤΩΣΗ

1

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

56%

2

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

55%

3

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Ι.Κ.Ε.

54%

4

ΜΑΡΙΑ ΠΑΝ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

40%

5

ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΤΣΗΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

35%

καθώς και εισήγησης για την ανάδειξη της εταιρείας «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.», ως προσωρινής αναδόχου για την εκτέλεση του εν
λόγω έργου, καθότι η προσφορά της, με ποσοστό έκπτωσης 56,00%, συνολικού
ποσού δαπάνης #8.851,05# € (πλέον ΦΠΑ), είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη (χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με το άρθρο 10 της Διακήρυξης.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του
άρθρου 72 του ν. 3852/2010, του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, καθώς και αυτές

του Ν. 4412/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, μετά από συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της,
Αποφασίζει

Ομόφωνα

1. Εγκρίνει το από 07-11-2017 (1ο) Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού/Αξιολόγησης για το έργο «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Λουτρακίου Περαχώρας στα Ο.Τ. 199-204-205-206-404-405/ανάπλαση οδών, ασφαλτόστρωση,
ηλεκτροφωτισμός»
2. Αναδεικνύει την εταιρεία «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»
ως προσωρινή ανάδοχο του ανωτέρω έργου, καθότι η προσφορά της, ήτοι δοθέν
ποσοστό έκπτωσης 56,00% (συνολικού ποσού δαπάνης #8.851,05# € πλέον ΦΠΑ),
είναι συμφέρουσα από οικονομική άποψη, μόνο βάσει της τιμής, πλήρης και
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθ.
44/2017 μελέτης.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση εντός προθεσμίας πέντε ημερών
από την κοινοποίησή της.
Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 332/2017.
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος

Τα Μέλη
ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος

Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ
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