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ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 351/2017
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας
και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού
του Δήμου για την εκτέλεση του έργου: "Διαμόρφωση
χώρου για τη δημιουργία λαϊκής αγοράς στο Λουτράκι
Ο.Τ. 404 - 405" (Μελ. 45/2017).
Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως)
σήμερα την 4η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος
Δευτέρα και ώρα 14:30 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 26280/30-11-2017 πρόσκληση του Αντιπροέδρου κ.
Δόσχορη Κων/νου, 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.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, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Επί του 4ου θέματος της συνεδρίασης (ύστερα κι από τη συζήτηση τριών
έκτακτων) ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τον
οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ΄ αριθ. 45/2017 μελέτη του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας με τίτλο: "Διαμόρφωση χώρου για τη
δημιουργία λαϊκής αγοράς στο Λουτράκι Ο.Τ. 404 - 405", η οποία αφορά την
κατασκευή πλακοστρώσεων στα Οικοδομικά Τετράγωνα 404 - 405,
προϋπολογισμού δαπάνης #19.942,29# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
24%), η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7326.001 του σκέλους των εξόδων
δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
2. Η από 17-07-2017 βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία στον
ανωτέρω Κ.Α. έχουν εγγραφεί πιστώσεις ύψους #20.000,00# € για την εκτέλεση
του εν λόγω έργου, με αδιάθετο υπόλοιπο #20.000,00# €.
3. Η υπ΄ αριθ. 257/18-9-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 6ΕΛ7ΩΛ3ΟΜΝ) με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση συνολικού ποσού
#19.942,29# €, σε βάρος του Κ.Α. 30-7326.001 του σκέλους των εξόδων
δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, σύμφωνα με την προαναφερθείσα
μελέτη.

4. Η με αριθ. πρωτ. 19900/26-09-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία
καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με α/α Α-606.
5. Η υπ΄ αριθ. 286/2017 (με ΑΔΑ: ΩΒΨΣΩΛ3-ΒΓΣ) Απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής με την οποία, καταρτίστηκαν οι όροι διεξαγωγής συνοπτικού
διαγωνισμού για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου και συγκροτήθηκε η αρμόδια
Επιτροπή.
6. Η υπ’ αριθ. 23050/02-11-2017 (ΑΔΑ:70ΟΛΩΛ3-ΗΕΣ) Περιληπτική Διακήρυξη
συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, και η εφημερίδα
όπου αυτή δημοσιεύτηκε.
7. Η υπ’ αριθ. 23050/2017 διακήρυξη για τη διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισμού.
8. Το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη καμία ένσταση κατά της διακήρυξης.
9. Το από 21-11-2017 (1ο) πρακτικό διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την
κατασκευή του έργου: «Διαμόρφωση χώρου για τη δημιουργία λαϊκής αγοράς στο
Λουτράκι Ο.Τ. 404 - 405», σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκαν πέντε (5)
προσφορές, ως εξής:
Α/Α
1
2
3
4
5

Ημ/νία κατάθεσης
πρωτοκόλλου
21-11-2017
21-11-2017
21-11-2017
21-11-2017
Αρ. Πρωτ. 24763/21-11-2017

Επωνυμία οικονομικού
φορέα
Ι. Σπαθόπουλος ΕΔΕ
Η. Καλαντζής & ΣΙΑ ΕΕ
Π. Δασκαλόπουλος ΕΔΕ
Πιστεύος Α.Ε.
Α. Μπακλώρης - Α.Πιπιλός ΟΕ

Εν συνεχεία ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αξιολογήθηκαν οι
τεχνικές προσφορές, από τις οποίες και προέκυψε ότι όλοι οι συμμετέχοντες
γίνονται δεκτοί.
Κατόπιν η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονομικών
προσφορών. Η τελική κατάταξη συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού έκπτωσης
και της οικονομικής προσφοράς, έχει ως εξής:
Α/Α
1
2
3
4
5

Εταιρεία

Ποσοστό
Έκπτωσης
(%)
Πιστεύος Α.Ε.
42
Α. Μπακλώρης - Α.Πιπιλός ΟΕ
40
Ι. Σπαθόπουλος ΕΔΕ
37
Η. Καλαντζής & ΣΙΑ ΕΕ
35
Π. Δασκαλόπουλος ΕΔΕ
12

Τέλος η Επιτροπή προτείνει την ανάδειξη της εταιρείας "Πιστεύος Α.Ε.", ως
προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου, καθότι η προσφορά
της είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές της υπ' αριθ. 45/2017 μελέτης.
10. Η από 22-11-2017 εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής προς την Οικονομική
Επιτροπή περί κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για το ανωτέρω
έργο.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του
άρθρου 72 του ν. 3852/2010, 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 21-11-2017 (1ο) Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και
Αξιολόγησης προσφορών του Δήμου για την υλοποίηση του έργου: "Διαμόρφωση
χώρου για τη δημιουργία λαϊκής αγοράς στο Λουτράκι Ο.Τ. 404 - 405 (Μελ.
45/2017).
2. Αναδεικνύει την εταιρεία "ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. - Τεχνική Εμπορική Εταιρεία", ως
προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω έργου, καθότι η προσφορά του είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη (χαμηλότερη τιμή), πλήρης και σύμφωνη με
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω μελέτης.
Κατά της ανωτέρω Απόφασης χωρεί ένσταση εντός προθεσμίας πέντε
ημερών από την κοινοποίησή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του
Ν. 4412/2016.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 351/2017.
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος

Τα Μέλη
ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος

ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος

