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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 182/2022
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής
του Δήμου για την εκτέλεση της Υπηρεσίας με τίτλο:
"Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου Περαχώρας" (1/2022 μελ.).
Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 3η του μηνός Μαΐου του έτους 2022,
ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 09:00 (έναρξη) έως 09:30 (λήξη) συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα
με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα
κατά του κορωνοϊού), μετά την υπ' αριθμ. 7129/29-04-2022 πρόσκληση, του
Προέδρου κ. Γκιώνη Αλκ. Γεωργίου - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα
επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων
των Κοινοτήτων, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά
(7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα επτά (7).
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου
Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Ράτης Σπυρίδων, 5.Λογοθέτης
Κων/νος, 6.Γλυκοφρύδης Ιωάννης, 7.Νικολάου Σωτήριος.
Α π ό ν τ ε ς: οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων ΛουτρακίουΠεραχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων.
Επί του 4ου 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. 1/2022 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών
Δόμησης του Δήμου μας, η οποία αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας αποκομιδής
ογκωδών αντικειμένων με 11 κάδους χωρητικότητας 10 κυβικών μέτρων και 2
κάδους χωρητικότητας 35 κυβικών μέτρων, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στην
Δημοτική Ενότητα Λουτρακίου - Περαχώρας και συγκεκριμένα στον Σχοίνο και στα
Στραβά, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την απόρριψη μπαζών, κλαδεμάτων
και γενικά ογκωδών αντικειμένων, η απόρριψη των οποίων δεν μπορεί να γίνεται
στους κάδους απορριμμάτων του Δήμου, συμπεριλαμβανομένου της τοποθέτησης,
της απομάκρυνσης και της εκκένωσης αυτών, ενδεικτικού προϋπολογισμού
#48.000,00# € και προστιθεμένου του ΦΠΑ 24% εξ € #11.520,00# στο συνολικό
ποσό των #59.520,00# €.
2. Ο δημοτικός προϋπολογισμός τρέχοντος έτους όπου στον Κ.Α. 20-6279.005
του σκέλους των εξόδων του, με τίτλο "Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη ΔΕ

Λουτρακίου - Περαχώρας" προβλέπεται πίστωση ποσού #59.520,00# € για την
κάλυψη της εν λόγω δαπάνης.
3. Η με αριθ. πρωτ. 2711/18-02-2022 (με ΑΔΑ: 66ΞΦΩΛ3-8ΒΟ και
ΑΔΑΜ:22REQ010084359/18-02-2022) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία
καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με α/α Α-248, και με την οποία
εγκρίθηκε η δαπάνη, δεσμεύτηκε και διατέθηκε πίστωση ποσού #59.520,00# € σε
βάρος του ανωτέρω Κ.Α. του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού
έτους 2022, για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας, σύμφωνα με την εν λόγω
μελέτη.
4. Η υπ΄ αριθ. 11/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (με ΑΔΑ: ΨΗΖΞΩΛ303Γ) περί έγκρισης της ανάθεσης σε τρίτο, με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού κάτω των ορίων, της παροχής της υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών
αντικειμένων της Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας του Δήμου μας, για χρονικό
διάστημα οκτώ (8) μηνών, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
5. Η υπ΄ αριθ. 78/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (με ΑΔΑ: ΨΥΘΘΩΛ3Λ4Τ) περί έγκρισης του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο "Αποκομιδή
Ογκωδών Αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας" κατόπιν διεξαγωγής
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, των
τεχνικών προδιαγραφών της σχετικής μελέτης, καθώς και των όρων διακήρυξης
του διαγωνισμού.
6. Η υπ΄ αριθ. 4848/23-03-2022 Διακήρυξη (με ΑΔΑΜ 22PROC010257785) για
τη διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισμού.
7. Η υπ΄ αριθ. 4848/23-03-2022 (με ΑΔΑ:ΨΒΨΞΩΛ3-Ω4Ξ) Περιληπτική
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την
εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας και οι εφημερίδες όπου αυτή δημοσιεύτηκε.
8. Το γεγονός ότι δεν υπήρξε κάποια ένσταση κατά των όρων της εν θέματι
διακήρυξης.
9. Το από 19-04-2022 1ο πρακτικό αξιολόγησης προσφορών της Αρμόδιας
Επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκαν δύο (2) προσφορές, ως εξής:
Α/Α

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

1
2

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ.Γ. ΕΠΕ

Α/Α προσφοράς
συστήματος
275722
276102

Ακολούθως η Επιτροπή διαπίστωσε ότι είχαν κατατεθεί ηλεκτρονικά και τα
δικαιολογητικά συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη.
Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των Τεχνικών Προσφορών των
συμμετεχόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής ήταν πλήρη.
Κατά το στάδιο ελέγχου των "Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά"
που υποβλήθηκαν έντυπα και ηλεκτρονικά, διαπιστώθηκαν τα εξής:
α. Η προσφορά της εταιρείας "ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε."
βρέθηκε σύμφωνη με τα ζητούμενα της υπ΄ αριθ. 1/2022 σχετικής μελέτης, οπότε
έγινε δεκτή.
β. Η εταιρεία "ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΓ ΕΠΕ" υπέβαλε την Τεχνική προσφορά του
συστήματος χωρίς να φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Συνεπώς βάσει τόσο του νομοθετικού πλαισίου περί δημοσίων συμβάσεων όσο και
του ειδικού κανονιστικού πλαισίου του διενεργούμενου διαγωνισμού (άρθρο
2.4.2.4.), οπότε η προσφορά της απορρίφθηκε.

Στις 26-04-2022 ακολούθησε η αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της
εταιρείας "ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.", η οποία έγινε δεκτή κατά το
προηγούμενο στάδιο αξιολόγησης.
Καταλήγοντας η Επιτροπή εισηγείται την ανάδειξη της ανωτέρω εταιρείας ως
προσωρινής αναδόχου, καθότι η προσφορά της η οποία ανέρχεται στο ποσό των
47.200,00 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ 24% εξ € 11.328,00 στο συνολικό ποσό
των 58.528,00 €, είναι συμφέρουσα από οικονομική άποψη για τον Δήμο και
σύμφωνη με τους όρους της οικείας διακήρυξης.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκαν
από αυτές του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, απέχοντος του κ. Λογοθέτη
Αποφασίζει
κατά
Πλειοψηφία
(μειοψηφούντος του κ. Νικολάου Σωτήριου)
1. Εγκρίνει το από 19-04-2022 Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών της Αρμόδιας
Επιτροπής του Δήμου για την ανάθεση εκπόνησης της υπηρεσίας με τίτλο
"Αποκομιδή Ογκωδών Αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας", (1/2022
μελ.).
2. Αναδεικνύει την εταιρεία "ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.",
προσωρινή ανάδοχο για την εκπόνηση της ανωτέρω υπηρεσίας, καθότι η
προσφορά της η οποία ανέρχεται στο ποσό των 47.200,00 € και προστιθεμένου
του ΦΠΑ 24% εξ € 11.328,00 στο συνολικό ποσό των 58.528,00 €, είναι
συμφέρουσα για τον Δήμο και σύμφωνη με τους όρους της οικείας διακήρυξης.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 182/2022
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τα Μέλη
Σακελλαρίου Αναστάσιος
Παπαθανασίου Αθανάσιος

ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος

Γλυκοφρύδης Ιωάννης
Ράτης Σπυρίδων
Λογοθέτης Κων/νος
Νικολάου Σωτήριος
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