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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 45

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 450/2020
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την
ανάθεση της προμήθειας φορτηγού με υδραυλική αρπάγη
και υδραυλικό γερανό.
Στο Λουτράκι σήμερα την 16η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα
της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 10:00, πραγματοποιήθηκε τακτική, δια περιφοράς
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/11.03.2020 τ. Α'), συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής, μετά την υπ' αριθ. 23816/11-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου κ.
Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε
κάθε ένα μέλος της, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων
Λουτρακίου-Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων, προκειμένου να
συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν συμμετοχή πέντε (5),
ήτοι
Συμμετέχοντες: 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου
Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Γλυκοφρύδης
Ιωάννης, ο οποίος αναπληρώνει το τακτικό μέλος, που απουσιάζει, κ. Σταυρόπουλο
Κων/νο.
Μη συμμετέχοντες: 1.Μουζάκης Αθανάσιος, 2.Γεωργίου Αθανάσιος, οι οποίοι δεν
συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Δεν συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων ΛουτρακίουΠεραχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων.
Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ’ αριθ. 47/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών
Δόμησης, με τίτλο "Προμήθεια φορτηγού με υδραυλική αρπάγη & υδραυλικό γερανό"
η οποία αφορά την προμήθεια ενός (1) καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου μικτού
βάρους περίπου 14,3 tn (απόκλιση +/- 5%) με ανατρεπόμενη καρότσα, ωφέλιμου
φορτίου τουλάχιστον τεσσάρων (4) tn εξοπλισμένου με υδραυλικό γερανό
ανυψωτικής ικανότητας 8 tnm και υδραυλική αρπάγη τύπου πολύποδα,
προϋπολογισμού δαπάνης #130.600,00# και προστιθεμένου του Φ.Π.Α. 24% εξ €
#31.344,00# στο συνολικό ποσό των #161.944,00# €.
2. Η υπ' αριθ. 170498/09-10-2020 ( ΑΔΑ:ΨΡ6ΜΟΡ1Φ-ΔΙΖ και με αριθ. πρωτ. Δήμου
18752/30-10-2020) Απόφαση του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών
Προσώπων Τρίπολης της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι., περί έγκρισης αγοράς ενός (1) καινούριου
ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου με υδραυλικό ανυψωτικό γερανό & υδραυλική
αρπάγη από το Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων.

3. Η με αριθ. πρωτ.18690/14-10-2020 (ΑΔΑ:ΩΣΝ8ΩΛ3-Ι0Γ & ΑΔΑΜ:20REQ007479417)
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων
του Δήμου με α/α Α-714 και με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε η σχετική
πίστωση, συνολικού ποσού #161.944,00# € για την εκτέλεση της εν λόγω
προμήθειας, σε βάρος του Κ.Α. 64-7132.001 του σκέλους των εξόδων δημοτικού
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4555/2018.
4. Η υπ’ αριθ. 339/2020 (ΑΔΑ:68ΡΞΩΛ3-ΦΥΗ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την
οποία, μεταξύ άλλων, καταρτίστηκαν οι όροι διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας.
5. Η υπ' αριθ. 19843/29-10-2020 (ΑΔΑ:ΨΙΝΚΩΛ3-Π9Ν) περιληπτική διακήρυξη
δημοπρασίας της εν θέματι προμήθειας και οι εφημερίδες στις οποίες δημοσιεύτηκε.
6. Η υπ' αριθ. 19843/29-10-2020 ( ΑΔΑΜ:20PROC007558244) διακήρυξη δημοπρασίας
της εν λόγω προμήθειας.
7. Το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη καμία προδικαστική προσφυγή κατά της διακήρυξης.
8. Το από 20-11-2020 (1ο) Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής για την αποσφράγιση
προσφορών & την αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής του οικείου ηλεκτρονικού
ανοικτού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (με α/α ηλεκτρονικού
διαγωνισμού συστήματος 101655), για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο
"Προμήθεια φορτηγού με υδραυλική αρπάγη & υδραυλικό γερανό", από το οποίο
προκύπτει ότι εμπρόθεσμα κατατέθηκε ηλεκτρονικά μία (1) και μοναδική προσφορά,
ήτοι
α/α
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Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο του περιεχομένου του
ηλεκτρονικού (υπο) φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» που
είχε υποβάλει η συμμετέχουσα εταιρεία από όπου προκύπτει ότι έγινε δεκτή.
Η Επιτροπή, κατόπιν του υπ’ αριθ. 21801/20-11-2020 εγγράφου της προς το
αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου να ορίσει ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των Οικονομικών Προσφορών, σύμφωνα με το
άρθρο 3 της οικείας διακήρυξης, και ύστερα από το ταυτάριθμο απαντητικό έγγραφο
αυτού, αποσφράγισε στις 23-11-2020 την μοναδική Οικονομική προσφορά της
εταιρείας "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α Ε Ε" η οποία κι έγινε
δεκτή και αναδείχτηκε ως προσωρινή ανάδοχος για την εκτέλεση της εν λόγω
προμήθειας η εταιρεία αυτή, καθότι η προσφορά της, εξ € #109.900,00# (μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τη διακήρυξη.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις
του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, του ν. 4412/2016, του ν. 4555/2018, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και εκείνες του Π.Δ. 80/2016,

Αποφασίζει

Ομόφωνα

1. Εγκρίνει το από 20-11-2020 (1ο) Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού/Αξιολόγησης προσφοράς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, που
διενεργήθηκε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (με α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος
101655), για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια φορτηγού με
υδραυλική αρπάγη & υδραυλικό γερανό".
2. Αναδεικνύει την εταιρεία "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΕΕ",
σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό, ως προσωρινή ανάδοχο της εν λόγω
προμήθειας, καθότι η προσφορά της, εξ € #109.900,00# (μη συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ), είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη μόνο βάσει της τιμής
και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 361 του Ν.4412/2016 εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την
κοινοποίησή της.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 450/2020
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος

Τα Μέλη
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος
ΚΟΡΔΑΛΗ Σωτηρία

Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ
ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ Ιωάννης

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

