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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Ορθή επανάληψη
(απαλοιφή της 41707/2019 Απόφασης ΥΠ.ΕΣ.)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 38
Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 312/2019
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής
του Δήμου για την εκτέλεση του έργου: "Βελτίωση πρόσβασης
σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων" (μελ. 78/2018).
Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα
την 17η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 11:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθμ. 24613/13-122019 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γκιώνη Αλκ. Γεωργίου - 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 και τα επτά (7), ο κ. Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου
Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Κόντη Κασσιανή,
6.Μουζάκης Αθανάσιος, 7. Νικολάου Σωτήριος, ο οποίος αναπληρώνει το τακτικό μέλος,
που απουσιάζει, Γεωργίου Αθανάσιο.
Α π ό ν τ ε ς: Ουδείς.
Επί του 5ου 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. 228/2017 (με ΑΔΑ: ΩΞΚΦΩΛ3-ΖΓΘ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί
υποβολής πρότασης για ένταξη στη δράση 4.3.4. "Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική
γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
2014 - 2020.
2. Η υπ’ αριθ. 2283/11-09-2018 (ΑΔΑ:69ΨΞ7Λ1-0ΑΗ) Απόφαση του Περιφερειάρχη
Πελοποννήσου, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 2339/20-09-2018
(ΑΔΑ:ΨΗΟ67Λ1-Λ6Υ) όμοια, περί ένταξης στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
2014 - 2020», Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3:
«Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον
εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» και Δράση 4.3.4:
«Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» της ανωτέρω
Πράξης, συνολικού προϋπολογισμού #799.800,00# € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με
φορέα υλοποίησης τον Δήμο μας και κωδικό ΟΠΣΑΑ 2014-2020 0006172251, ο οποίος
οφείλει να τηρεί τους όρους και τις υποχρεώσεις δικαιούχων του Παραρτήματος Ι της
Απόφασης αυτής.
3. Η υπ΄ αριθ. 248/2018 (με ΑΔΑ: ΩΜΟ4ΩΛ3-ΑΧΘ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί
αποδοχής της ένταξης του Δήμου μας στο εν λόγω Πρόγραμμα καθώς και τον ορισμό
υπευθύνου και υπολόγου Διαχειριστή αυτής.
4. Η υπ΄ αριθ. 78/2018 μελέτη του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ/νσης Τ.Υ. &
Υπηρεσιών Δόμησης με τίτλο: "Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου -

Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων" που αφορά την ένταξη στο έργο εννέα τμημάτων του
αγροτικού οδικού δικτύου, συνολικού μήκους 5.308,95 μ., με σκοπό την βελτίωση
υφισταμένων οδών με μικρή κυκλοφορία αγροτικών κυρίως οχημάτων προκειμένου να
κινούνται με ασφάλεια και άνεση στις παρακείμενες αγροτικές γαίες και τις περιοχές με
κτηνοτροφικές
δραστηριότητες,
προϋπολογισμού
δαπάνης
#799.800,00#
€
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
5. Το υπ΄ αριθ. 2774/19-08-2019 (με ΑΔΑ: ΨΥΖΩ7Λ1-Ο24 και αριθ. πρωτ. Δήμου
15661/20-08-2019) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών
διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το προαναφερόμενο
έργο, με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0006172251, συνολικού προϋπολογισμού #799.800,00# €
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
6. Ο δημοτικός προϋπολογισμός έτους 2019 όπου στον Κ.Α. 64-7341.005 του σκέλους
των εξόδων του, με τίτλο "Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων" είχε προβλεφθεί πίστωση ποσού #799.800,00# € για την
κάλυψη της εν λόγω δαπάνης.
7. Η με αριθ. πρωτ. 17693/13-09-2018 (με ΑΔΑ: 7ΝΤΙΩΛ3-54Ζ) Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης, περί έγκρισης της δαπάνης, δέσμευσης και διάθεσης της πίστωσης ποσού
#799.800,00# €, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με α/α Α747.
8. Η υπ΄ αριθ. 198/2019 (με ΑΔΑ: 6ΟΧ1ΩΛ3-ΥΚ1 - σε ορθή επανάληψη) Απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του εν λόγω έργου
κατόπιν διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή), εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης και καταρτίστηκαν οι όροι
αυτού.
9. Η υπ΄ αριθ. 20935/29-10-2019 Διακήρυξη (με ΑΔΑΜ 19PROC005768362) για τη
διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισμού.
10. Η υπ΄ αριθ. 20935/29-10-2019 (με ΑΔΑ: 6202ΩΛ3-Χ75) Περιληπτική Διακήρυξη
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν
λόγω έργου και οι εφημερίδες όπου αυτή δημοσιεύτηκε.
11. Το από 02-12-2019 1ο πρακτικό διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού,
σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκαν έξι (6) προσφορές, ως εξής:
Α/Α

Α/Α

Επωνυμία Προσφέροντα

1

135572

ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ό
47,85%

2

135462

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

46,03%

3

136810

Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

45,00%

ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

43,23%

4

κατάθεσης

Ποσοστ

135991

5

137138

6

136151

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

41,54%

ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

37,34 %

Κατά την διάρκεια ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής προέκυψε ότι οι εγγυητικές
επιστολές των συμμετεχόντων α) ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., β) ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και γ) Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ έχουν ισχύ 310
ημερών από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι μικρότερη ισχύ από την

προβλεπόμενη στη διακήρυξη, που είναι μέχρι τις 26-12-2020, και συνεπώς οι προσφορές
τους απορρίπτονται.
Μετά την ολοκλήρωση του ανωτέρω ελέγχου η Επιτροπή εισηγήθηκε την ανάδειξη της
εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (με ποσοστό
έκπτωσης 46,03 %), ως προσωρινής αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
καθότι η προσφορά της είναι η πλέον συμφέρουσα για τον Δήμο και σύμφωνη με τους
όρους της διακήρυξης.
12. Η από 13-12-2019 εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής προς την Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου για την λήψη σχετικής Απόφασης.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, μετά από διαλογική
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της
Αποφασίζει

Ομόφωνα

1. Εγκρίνει το από 02-12-2019 1ο πρακτικό διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση του έργου "Βελτίωση
πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους
εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων" (αρ. μελ.
78/2018).
2. Αναδεικνύει την εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως προσωρινή ανάδοχο για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, καθότι η
προσφορά της έναντι ποσού #344.131,85# € και κατόπιν αναθεώρησης ποσού
#3.987,96# € στο ποσό των #348.119,81# € και προστιθεμένου του ΦΠΑ 24% εξ €
#83.548,75# στο τελικό ποσό των #431.668,56# €, είναι συμφέρουσα από οικονομική
άποψη, μόνο βάσει της τιμής, πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.
Κατά της ανωτέρω Απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή εντός προθεσμίας δέκα
ημερών από την κοινοποίησή της, σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της οικείας διακήρυξης και τις
διατάξεις του άρθρου 361 του Ν. 4412/2016.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 312/2019

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τα Μέλη
Σακελλαρίου Αναστάσιος
Παπαθανασίου Αθανάσιος

ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος

Κορδαλή Σωτηρία
Κόντη Κασσιανή
Μουζάκης Αθανάσιος
Νικολάου Σωτήριος
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