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                                                                                                                                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
       ΝΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                     
              Δ Η Μ Ο Σ                                                                        
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ                                 ΠΡΑΚΤΙΚΟ  21   
          ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ                                                                                                                                                                                                
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   127/2016 
 
       ΘΕΜΑ 3 :«Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού 
                                       εκτέλεσης του έργου: ‘’Αντιμετώπιση ζημιών και κατα- 
                                       στροφών από Θεομηνίες (αρ. μελ. 20/2016)’’ » 
 

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) 
σήμερα την 18η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα 
και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την 
υπ' αριθ. 12510/14-07-2016 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 (4), ο κ. 
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Ράτης 
Σπυρίδων, 3.Βλάσσης Ευάγγελος, 4.Σακελλαρίου Αναστάσιος (ο οποίος 
αναπληρώνει το τακτικό μέλος που απουσιάζει, κ. Παντελέου Κων/νο). 
 
Α π ό ν τ ε ς : 1.Γεωργίου Χαράλαμπος, 2.Δόσχορης Κων/νος, 3. Στάμου Γεώργιος.  
 Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται 
τα εξής:  
1. Η υπ’ αριθ. 20/2016 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, με τίτλο “Αντιμετώπιση ζημιών και 
καταστροφών από θεομηνίες”, η οποία αφορά την προετοιμασία και αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών από θεομηνία που αφορούν το οδικό δίκτυο του Δήμου (άρση 
καταπτώσεων, αποκατάσταση οδοστρωμάτων, κ.α.), προϋπολογισμού δαπάνης 
#28.807,48# € και προστιθεμένου του Φ.Π.Α. 24% εξ € #6.913,80#, στο συνολικό 
ποσό προϋπολογισμού #35.721,28# €.  
2. Η υπ΄ αριθ. 68/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΩΗ1ΤΩΛ3-ΟΑΑ), η 
οποία νομιμοποιήθηκε εν μέρει με την 923/23011/14-04-2016 Απόφαση 
Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι., περί 1ης μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού 
τρέχοντος έτους, με την οποία, μεταξύ άλλων δημιουργήθηκε στο σκέλος των 
εξόδων του ο νέος Κ.Α. 30-7336.011, με τίτλο «Αντιμετώπιση ζημιών και 
καταστροφών από θεομηνίες», κι εγγράφηκε σε αυτόν πίστωση ποσού #35.800,00# 
€ για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.  
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3. Η υπ’ αριθ. Α-360/13-06-2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 
#35.721,28#  € σε βάρος του ανωτέρω Κ.Α. του σκέλους των εξόδων δημοτικού 
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.  
4. Η υπ΄ αριθ. 98/2016 (ΑΔΑ:6ΤΙ0ΩΛ3-ΩΝΕ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με 
την οποία διατέθηκε πίστωση ποσού #35.721,28# € σε βάρος του ανωτέρω Κ.Α. για 
την εκτέλεση του εν λόγω έργου, εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης αυτού και η υπ’ 
αριθ. 20/2016 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, καθώς και οι όροι διεξαγωγής του πρόχειρου 
διαγωνισμού για την εκτέλεσή του, ο οποίος θα διεξαχθεί με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.  
5. Η υπ’ αριθ. 11188/27-06-2016 (ΑΔΑ:ΨΒΖ4ΩΛ3-3ΚΖ) Περιληπτική Διακήρυξη 
Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του εν λόγω έργου 
και η εφημερίδα όπου αυτή δημοσιεύτηκε. 
6. Το από 05 Ιουλίου 2016 πρώτο (1ο) πρακτικό διεξαγωγής του ανωτέρω 
πρόχειρου διαγωνισμού, από το οποίο προκύπτει ότι προσήλθαν δύο (2) 
ενδιαφερόμενοι, που καταγράφηκαν κατά σειρά προσέλευσης ως εξής: 
 
Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ   -  ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΕΠ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΞΗ 
1 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΔΙΠΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  
ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ 

28274 ΟΔΟΠΟΙΙΑ Α1 

2 ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

26604 ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2η  
 
Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των ανωτέρω 
συμμετεχόντων, οι οποίες είχαν ως κάτωθι: 

 
Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 

  -  ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΟΜΑΔΑ 1  ΜΕΣΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
1 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΔΙΠΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  
ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ 

ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

15% 

2 ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

21% 
 
Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμών κατέταξε τους διαγωνιζόμενους με σειρά 
μειοδοσίας, ως εξής: 

 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗ    ΕΚΠΤΩΣΗ 
1 ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 21% 
2 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ  15% 

 
8. Το από 12 Ιουλίου 2016 δεύτερο (2ο) πρακτικό εισήγησης για κατακύρωση του 
εν λόγω διαγωνισμού στην επιχείρηση ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., η προσφορά της οποίας 
κρίθηκε η πιο συμφέρουσα για το Δήμο. 
9. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις σε κανένα στάδιο της διαδικασίας. 
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του 
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 καθώς κι αυτές του Ν. 3669/2008, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων μεταξύ των μελών της  

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   -   Ο μ ό φ ω ν α 

 
 1. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση 
του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες», 
προϋπολογισμού δαπάνης #28.807,48# € πλέον Φ.Π.Α. 24%, στην εταιρεία 
ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έναντι ποσού #22.757,91# € 
και προστιθεμένου του ΦΠΑ 24% εξ € #5.461,90# € έναντι συνολικού ποσού 
#28.219,81# € (δοθείσας μέσης έκπτωσης 21%), σύμφωνα με την προσφορά της, η 
οποία κρίθηκε η πιο συμφέρουσα για το Δήμο.  
 

2.  Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της οικείας σύμβασης.  
 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  127/2016. 
                                 
 
           Ο Πρόεδρος                           Τα Μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής                        ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος                      

        Δήμαρχος 
                                                                                       ΡΑΤΗΣ Σπυρίδωνας                                   
                                                                    
                                                                                       ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος    
     ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος                                           
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