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ΤΑΚΤΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ  -  ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΘΕΜΑ 1  ο   (Έκτακτο)     
Εξέταση ένστασης της εταιρείας "ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε." κατά της
υπ'  αριθ.  165/2018  Α.Ο.Ε.  περί  έγκρισης  του  1ου  πρακτικού  της  Αρμόδιας
Επιτροπής για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων του Δήμου και του νομικού
του προσώπου. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  180
1)  Ομόφωνα αποφασίζει  τη  συζήτηση  του  εν  λόγω  θέματος  έκτακτα  ως
κατεπείγοντος,  καθότι  στις  09/08/2018  λήγει  η  δεκαήμερη,  τασσόμενη  εκ  του
Νόμου, προθεσμία για την εξέταση της εν λόγω ένστασης και εντός αυτής δεν
υπάρχει  η  δυνατότητα  το  θέμα  να  συμπεριληφθεί  ως  τακτικό  σε  επόμενη
συνεδρίαση της Επιτροπής. 
2) Κατά πλειοψηφία (απέχοντος του κ. Γεωργίου Χαράλαμπου) δεν κάνει δεκτή
την  ένσταση της εταιρείας "ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε." κατά της υπ'
αριθ. 165/2018 Α.Ο.Ε., περί έγκρισης του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής
για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας  τροφίμων  του  Δήμου  και  του  νομικού  του
προσώπου, και  συγκεκριμένα για την εκτέλεση της προμήθειας της ομάδας 3
(προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου) της υπ' αριθμ.
35/2018 μελέτης, κρίνοντας ότι οι επικαλούμενοι σε αυτήν λόγοι δεν ευσταθούν,
δεδομένου  ότι  ο  προσωρινός  Ανάδοχος  Κων/νος  Ν.  Παπαθανασίου  κατέθεσε
κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού όλα τα απαιτούμενα εκ της διακηρύξεως
δικαιολογητικά.  

ΘΕΜΑ 2  ο     
Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του
έργου: ‘’Κατασκευή πλατείας Παυσανία στο Σχοίνο’’. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  181
Ομόφωνα καταρτίζει τους όρους  ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
εκτέλεση  του  έργου:  ‘’Κατασκευή  πλατείας  Παυσανία  στο  Σχοίνο’’  (αρ.  μελ.
40/2018).
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Η  Επιτροπή  διενέργειας  του  εν  λόγω  διαγωνισμού  και  Αξιολόγησης  των
προσφορών που θα κατατεθούν σε αυτόν είναι εκείνη που έχει οριστεί με την υπ'
αριθμ. 16/2018 Α.Ο.Ε. (επιτροπή 2).

ΘΕΜΑ 3  ο     
Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του
έργου: ‘’Ανέγερση Νέου Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας’’ (αρ. μελ. 22/2018).
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  182
Ομόφωνα καταρτίζει τους όρους  ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
εκτέλεση του έργου: ‘’Ανέγερση Νέου Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας’’.
Η  Επιτροπή  διενέργειας  του  εν  λόγω  διαγωνισμού  και  Αξιολόγησης  των
προσφορών που θα κατατεθούν σε αυτόν είναι εκείνη που έχει οριστεί με την υπ'
αριθμ.  16/2018  Α.Ο.Ε.  (επιτροπή  3)  και  σύμφωνα  με  τα  έγγραφα  της  ΠΕΔ
Πελοποννήσου, του Τ.Ε.Ε. και της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., οπότε έχει ως εξής:

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ιωάννης
ΠΕ6  Τοπογράφων Μηχανικών

ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Δονάτος
ΤΕ  Μηχανικών Ηλεκτρολόγων 

ΜΕΛΕΤΗΣ Κων/νος
ΠΕ5  Μηχανολόγων Μηχανικών

ΜΠΑΡΤΖΗ Μαρία – Ραλλού 
ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 
(Δομικών Έργων)

ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης
ΠΕ3  Πολιτικών Μηχανικών

ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ Σπυρίδων
ΠΕ3 - Πολιτικών Μηχανικών

ΣΤΕΡΓΙΟΥ Αθηνά 
ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Μιλτιάδης
ΠΕ4  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΡΕΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ Κων/νος, 
εκπρόσωπος ΠΕΔ Πελοποννήσου

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Χαράλαμπος
εκπρόσωπος ΠΕΔ Πελοποννήσου

ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ Ευθύμιος
Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε.

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Χρήστος
Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε.

ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  Κων/νος
Εκπρόσωπος Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ Αλέξανδρος
Εκπρόσωπος Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

       Πρόεδρος  Επιτροπής:     ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ιωάννης

ΘΕΜΑ 4  ο     
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 - Αγ. Θεοδώρων".
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  183
Ομόφωνα:
α) εγκρίνει το  από  01/08/2018  πρακτικό  ελέγχου  των  δικαιολογητικών
κατακύρωσης  του  προσωρινού  Αναδόχου  του  έργου  "Συντήρηση  του  οδικού
δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Λουτρακίου -  Περαχώρας -  Αγ.  Θεοδώρων", στα
πλαίσια του διεξαχθέντος ανοικτού διαγωνισμού, και  κατακυρώνει τη Σύμβαση
για την εκτέλεσή του στην εταιρεία "Ι. Ντζάνης & ΣΙΑ Ο.Ε.", καθότι η προσφορά



της, ήτοι δοθέν ποσοστό έκπτωσης 66%, είναι πλήρης και η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη (βάσει τιμής), ανερχόμενη στο ποσό των #205.623,21# €
πλέον Φ.Π.Α..    
β) εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της οικείας σύμβασης.

ΘΕΜΑ 5  ο        
Έγκριση ή μη των 1ου, 2ου & 3ου πρακτικών της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου
για  την  εκτέλεση  της  υπηρεσίας  αποκομιδής  ογκωδών αντικειμένων  στη  Δ.Ε.
Λουτρακίου - Περαχώρας.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  184
Ομόφωνα 
α)  εγκρίνει τα  από  25-07-2018  (1ο),  02-08-2018  (2ο)  και  06-08-2018  (3ο)
Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας  και  Αξιολόγησης προσφορών του  Δήμου
στα  πλαίσια  του  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  της  υπηρεσίας
αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας (αριθ. μελ.
39/2018).
β)  Αναδεικνύει τον  ΠΑΥΛΑΚΗ  Παυλ.  Κων/νο  προσωρινό  ανάδοχο  της
ανωτέρω  υπηρεσίας,  καθότι  η  προσφορά  του  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα
(μόνο βάσει τιμής), ανερχομένη στο ποσό των #31.188,00# € πλέον Φ.Π.Α.

Ο  παρών  πίνακας  να  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  και  στον  πίνακα
ανακοινώσεων του Δήμου

          Λουτράκι 08/08/2018    Λουτράκι 08/08/2018
             Ο τοιχοκολλήσας                                          Η  τηρήσασα τα πρακτικά

        ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ Δημήτριος                                        ΣΚΑΖΑ Αναστασία 
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