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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   2/2020

   Θ Ε Μ Α  2ο:΄Εγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου
για την εκτέλεση του έργου ‘’Αισθητική, Λειτουργική, Περιβαλλοντική
Αναβάθμιση Πεζόδρομων στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ.
Θεοδώρων (αρ. μελ. 78/2017)’’.

Στο  Λουτράκι  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  (Ιάσονος  &  Εθν.  Αντιστάσεως)
σήμερα  την  20η  του  μηνός  Ιανουαρίου,  του  έτους  2020,  ημέρα  της  εβδομάδος
Δευτέρα και ώρα 08:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά
την υπ' αριθμ. 720/17-01-2020  σε ορθή επανάληψη, 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   πέντε  (5),  ο  κ.
Πρόεδρος κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς :1.Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης – Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2.Παπαθανασίου
Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος, 3.Σακελλαρίου Αναστάσιος – Αντιδήμαρχος, 4.Μουζάκης
Αθανάσιος,  5.Κορδαλή Σωτηρία.
 
Α π ό ν τ ε ς :1.Γεωργίου Αθανάσιος, 2.Κόντη Κασσιανή.

Συζητουμένου του 2ου θέματος της  ημερήσιας διάταξης τέθηκε υπόψη των
μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο οικείος φάκελος στον οποίο περιλαμβάνονται τα
εξής :

1.H υπ΄αριθμ. 78/2017 μελέτη του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
που  αφορά  την  εκτέλεση  του  έργου  ‘’Αισθητική,  Λειτουργική,  Περιβαλλοντική
Αναβάθμιση Πεζόδρομων στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων’’,
προϋπολογισμού δαπάνης 76.527,47 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € 18.366,59
συνολικής δαπάνης 94.894,06 €, εκ των οποίων ποσόν 29.649,69 € προέρχεται από
το Πράσινο Ταμείο και 65.244,37 € προέρχεται από ιδίους πόρους.

2.Ο  δημοτικός  προϋπολογισμός  στον  οποίο  προβλέπεται  πίστωση  για  την
εκτέλεση του ανωτέρω έργου Κ.Α. 30-7324.003

3.Η υπ΄αριθμ.  17692/13-09-2019  απόφαση ανάληψη υποχρέωσης,  η  οποία
καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με αύξοντα αριθμό Α-746

4.Η  υπ΄αριθμ.  197/2019  (ΑΔΑ  ΩΔΠ6ΩΛ3-ΙΨΓ)  απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής  με  την  οποία εγκρίνει  τα  τεύχη  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της
υπ΄αριθμ.  78/2017 μελέτης του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και
καταρτίζει τους όρους ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν
θέματι έργου. 

5.Η προκήρυξη με ΑΔΑΜ 19PROC005781297 και η υπ΄αριθμ. 21148/31-10-
2019 (ΑΔΑ Ω0Ξ5ΩΛ3-81Γ)  περιληπτική  διακήρυξη,  καθώς και  οι  εφημερίδες  που
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δημοσιεύτηκε. 
6.Το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη καμία προσφυγή κατά της διακήρυξης.
7.  Το από 03-12-2019/1ο  πρακτικό της Επιτροπής  δημοπράτησης του εν

λόγω έργου, που ορίστηκε με την υπ΄αριθμ. 285/2019  Α.Ο.Ε. με ΑΔΑ 6ΖΝΧΩΛ3-
ΑΜΠ, σύμφωνα με το οποίο υποβλήθηκαν οι  κάτωθι  προσφορές από τον έλεγχο
ομαλότητας των οποίων προκύπτει ότι είναι όλες ομαλές και καταχωρήθηκαν κατά
σειρά μειοδοσίας ως κάτωθι :

α/α α/α
Συστήματος
προσφοράς

Επωνυμία οικονομικού φορέα Οικονομική
προσφορά (%)

΄Ελεγχος
ομαλότητας

1. 136152 ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 43,87% ΟΜΑΛΗ
2. 135970 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 43,51% ΟΜΑΛΗ
3. 137188 ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε. 43,09% ΟΜΑΛΗ

Επιπλέον  από  τον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  προέκυψε  ότι  οι  κατατεθείσες
εγγυητικές επιστολές συμμετοχής είναι έγκυρες, αλλά για τους οικονομικούς φορείς
με την επωνυμία α) ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. και β)ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ο  χρόνος  ισχύος  αυτών  είναι  310  ημέρες  από  την  ημερομηνία  διεξαγωγής  του
διαγωνισμού, ήτοι χρόνος μικρότερος του απαιτούμενου (395 ημέρες) σύμφωνα με το
άρθρο 15.3 & 19 της Διακήρυξης, κατά συνέπεια η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη
των οικονομικών φορέων α) ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.  και  β)ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ &  ΣΙΑ
Ο.Ε. και την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο  ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε. με
μέση έκπτωση 43,09%.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του
του άρθρου 3  του ν.  4623/2019,  καθώς και  αυτές  του Ν.  4412/2016,   μετά  από
συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   -   Ο μ ό φ ω ν α

1.Εγκρίνει το  1ο/03-12-2019  πρακτικό  της  αρμόδιας  Επιτροπής  για  την
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών ηλεκτρονικού
ανοικτού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (με α/α ηλεκτρονικού
διαγωνισμού συστήματος 86264) για την εκτέλεση του έργου ‘’Αισθητική, Λειτουργική,
Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Πεζόδρομων στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ.
Θεοδώρων’’ (αρ. μελ. 78/2017).

2.Αναδεικνύει την εταιρεία ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ ως προσωρινή ανάδοχο για
την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, καθότι η προσφορά της έναντι ποσού 43,552,19 €
πλέον ΦΠΑ 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 (10) 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  2/2020.

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής 1.Σακελλαρίου Αναστάσιος

2.Παπαθανασίου Αθανάσιος

3. Μουζάκης Αθανάσιος
   
   Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης 4.Κορδαλή Σωτηρία
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