
                                                                                                                                          

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                    ΠΡΑΚΤΙΚΟ  23
               Δ Η Μ Ο Σ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -                                         
          ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ                                            

Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   183/2018

ΘΕΜΑ  4ο : Έγκριση ή μη του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών
                    κατακύρωσης στα πλαίσια του ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση
                    του έργου "Συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου
                    Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων".   

Στο  Λουτράκι  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  (Ιάσονος  &  Εθν.  Αντιστάσεως)
σήμερα την  7η  του μηνός  Αυγούστου, του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη
και ώρα 8:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ'
αριθ.  12511/09-08-2018  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 πέντε (5), 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,  5.Γεωργίου
Χαράλαμπος. 

Α π ό ν τ  ε  ς:  1.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  2.Δόσχορης Κων/νος,  οι  οποίοι  δεν
προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Επί του 4ου 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. 9/2018 μελέτη του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών  &  Υπηρεσιών  Δόμησης  με  τίτλο:  "Συντήρηση  του  οδικού  δικτύου
αρμοδιότητας Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων" που αφορά τη
συντήρηση της οδοποιίας στο Δήμο μας και συγκεκριμένα στις κάτωθι περιοχές:
 Λουτράκι - Περαχώρα (περιοχή σχολής Μηχανικού - οδοί Αιγαίου, Ιβύκου, περιοχή
Μεσογιακού  κέντρου  αποκατάστασης,  τμήμα  της  επαρχιακής  οδού,  πρόσβαση
παραλίας Φλάμπουρου, ανώνυμη οδός στην Περαχώρα), 
 Άγιοι Θεόδωροι, στην περιοχή του κέντρου και της σιδηροδρομικής γραμμής που
διασχίζει τον αστικό ιστό, 
 Κυρά - Βρύση, 
 Σχοίνος - Στραβά, 
όπου  και  θα  πραγματοποιηθούν  εργασίες  εκσκαφών,  επίχωσης  με  βάση
οδοστρωσίας,  φρεζάρισμα  ασφάλτου,  συγκολλητική  και  ασφαλτόμιγμα,
προϋπολογισμού δαπάνης #749.919,97# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
2. Η υπ' αριθ. 64/2018 (ΑΔΑ:Ψ9Ζ3ΩΛ3-ΠΘΠ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την
οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου, καθώς και η διενέργεια ανοικτής
διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την εκτέλεσή του.
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3. Ο δημοτικός προϋπολογισμός τρέχοντος έτους όπου στον Κ.Α. 64-7323.001 του
σκέλους  των  εξόδων του,  με  τίτλο  "Συντήρηση  του  οδικού  δικτύου  αρμοδιότητας
Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων (2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571
ΠΔΕ)"  προβλέπεται  πίστωση  ποσού  #750.000,00# €  με  αδιάθετο  υπόλοιπο
#750.000,00# €, όπως προκύπτει  από την από 14-03-2018 βεβαίωση της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών. 
4. Η υπ’ αριθ. 59/2018 (ΑΔΑ:6ΜΟΡΩΛ3-5ΜΖ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την
οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ποσού #749.919,97# € σε βάρος
του  Κ.Α.  64-7323.001  του  σκέλους  των  εξόδων  δημοτικού  προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους, για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με την υπ' αριθ.
9/2018 μελέτη του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας.
5. Η με αριθ.  πρωτ.  5389/11-04-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης,  η  οποία
καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με α/α Α-354. 
6. Η υπ' αριθ. 75/2018 (ΑΔΑ:607ΨΩΛ3-ΑΜΣ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την
οποία,  μεταξύ  άλλων,  καταρτίστηκαν  οι  όροι  διεξαγωγής  δημόσιου,  ανοικτού,
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.
7. Η  υπ’  αριθ.  7410/11-05-2018  (ΑΔΑ:ΩΓΟΦΩΛ3-2ΔΑ)  Περιληπτική  Διακήρυξη
δημόσιου, ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου
και οι εφημερίδες που δημοσιεύτηκε.
8. Η  υπ’  αριθ.  7410/11-05-2018  (ΑΔΑΜ:18PROC003081572)  διακήρυξη  για  τη
διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισμού.
9. Το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη καμία ένσταση κατά της διακήρυξης.

10. Η υπ' αριθ. 16/2018 (ΑΔΑ:6ΦΝΦΩΛ3-ΠΕΡ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με
την  οποία  συγκροτήθηκαν  οι  Επιτροπές  διενέργειας  και  αξιολόγησης προσφορών
διαγωνισμών έργων, για το έτος 2018.
11. Το από 21-06-2018 (1ο) Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής για την αποσφράγιση
προσφορών  &  την  αξιολόγηση  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  οικονομικών
προσφορών του  οικείου  ηλεκτρονικού  ανοικτού  διαγωνισμού,  που  διενεργήθηκε
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (με α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος  73470), για την
εκτέλεση του ανωτέρω έργου, από το οποίο προκύπτει ότι 
εμπρόθεσμα  κατατέθηκαν  ηλεκτρονικά επτά  (7)  προσφορές  μέχρι  τις  14/06/2018
(καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών), ήτοι των κάτωθι:

A/A Α/Α ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ONOMΑTEΠΩΝΥΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

1 78105 Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

2 77461 Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3 75266 ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

4 78647
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ 
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ε.Π.Ε. και τον 
διακριτικό τίτλο ΕΛ. ΤΕ.  Ε.Π.Ε.

5 78526 ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

6 78368 Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

7 78622 ΜΑΥΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΥΡΩΝΑ

ηλεκτρονικά αποσφραγίστηκαν οι υποφακέλοι 



α) των δικαιολογητικών συμμετοχής  (σύμφωνα με το άρθρο 24.2 της διακήρυξης) και
ελέγχου εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών, από όπου προκύπτει ότι κι έγιναν
όλες δεκτές και 

β)  των οικονομικών προσφορών, οι   οποίες  καταχωρήθηκαν στον κάτωθι  πίνακα
κατά σειρά μειοδοσίας:

A/A ONOMATEΠΩΝΥΜΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

1 Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 66,00% ΟΜΑΛΗ

2 Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

59,05% ΟΜΑΛΗ

3 ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

58,78% ΟΜΑΛΗ

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
& ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ε.Π.Ε. και τον 
διακριτικό τίτλο ΕΛ. ΤΕ.  Ε.Π.Ε.

54,83% ΟΜΑΛΗ

5 ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 52,08% ΟΜΑΛΗ

6 Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 40,03% ΟΜΑΛΗ

7 ΜΑΥΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του 
ΒΥΡΩΝΑ

38,64% ΟΜΑΛΗ

και αναδείχτηκε ως προσωρινή ανάδοχος   για την εκτέλεση του εν λόγω έργου, η
εταιρεία  «Ι.  ΝΤΖΑΝΗΣ  &  ΣΙΑ ΟΕ»,  με  ποσοστό  έκπτωσης  66,00%,  καθότι η
προσφορά  της είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με το άρθρο 14 της Διακήρυξης. 
13. Η υπ' αριθ. 148/10-07-2018 (ΑΔΑ:Ω7Κ1ΩΛ3-06Χ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
με την οποία εγκρίθηκε το προαναφερθέν 1ο Πρακτικό.
14. Το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη καμία προδικαστική προσφυγή κατά της ανωτέρω
Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
15. Η  υπ'  αριθ.  11567/18-07-2018,  καταχωρηθείσα  στο  σύστημα  του  ΕΣΗΔΗΣ,
πρόσκληση προς  την  προσωρινή  ανάδοχο,  προκειμένου  να  υποβάλει  τα  σχετικά
δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
16. Τα  υποβληθέντα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  της  προσωρινής  αναδόχου,  τα
οποία καταχωρήθηκαν ηλεκτρονικά στις 23-07-2018, καθώς και σε έντυπη μορφή με
αριθ. πρωτ. Δήμου μας 11788/24-07-2018. 
17. Το από 01-08-2018 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής για την αξιολόγηση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσωρινής αναδόχου, με το οποίο, αφού έλεγξε
την εμπρόθεσμη κατάθεση του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης, ηλεκτρονικά
και σε έντυπη μορφή, έκανε αυτά αποδεκτά, καθότι ήταν πλήρη και σύμφωνα με τα
όσα  προβλέπει  το  άρθρο  4.2  της  διακήρυξης  και  εισηγείται  στην  Οικονομική
Επιτροπή την κατακύρωση εκτέλεσης του εν λόγω έργου στην εταιρεία «Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ
& ΣΙΑ ΟΕ».

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του
άρθρου 72 του ν. 3852/2010, του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, καθώς και αυτές του
Ν. 4412/2016,  μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της,
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1. Εγκρίνει το  από  01-08-2018  Πρακτικό  της  αρμόδιας  Επιτροπής  για  την
αξιολόγηση  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  της  προσωρινής  αναδόχου  του
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (με α/α
ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  συστήματος  73470),  για  την  εκτέλεση  του  έργου
"Συντήρηση  του  οδικού  δικτύου  αρμοδιότητας  Δήμου  Λουτρακίου  -  Περαχώρας  -
Αγίων Θεοδώρων" που αφορά τη συντήρηση της οδοποιίας στο Δήμο μας.
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διεξαχθέντος δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού, για την εκτέλεση  του έργου αυτού, στην εταιρεία  «Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ
ΟΕ» καθότι  η  προσφορά  της,  ήτοι  ποσό  #205.623,21#  €  πλέον  Φ.Π.Α.  (δοθέν
ποσοστό  έκπτωσης  66,00%), είναι  πλήρης  και  σύμφωνη  με  τους  όρους  της
διακήρυξης.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του εν λόγω έργου ορίζεται σε εκατόν ογδόντα
(180)  ημέρες  από  την  ημέρα  υπογραφής  της  Σύμβασης  (άρθρο  12  της  οικείας
διακήρυξης).
3. Eξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της οικείας σύμβασης.

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   183/2018

            Ο Πρόεδρος              Τα Μέλη
 της Οικονομικής Επιτροπής             ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος
             Δήμαρχος

                                                                  ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος

                                                                  ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ
                                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαράλαμπος
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