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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  448/2020

Θ Ε Μ Α  1ο :΄Εγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την
          εκτέλεση της προμήθειας και τοποθέτησης στεγάστρων στάσεων.
        

Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 16η του μηνός  Δεκεμβρίου του έτους 2020,
ημέρα της εβδομάδος  Τετάρτη και ώρα 10:00 (έναρξη) έως 10:30 (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.  23816/11-12-2020 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  πέντε (5).

Δήλωσαν  συμμετοχή  οι:1.Γκιώνης  Αλκ.  Γεώργιος  –  Δήμαρχος  –  Πρόεδρος,
2.Σακελλαρίου  Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Κορδαλή  Σωτηρία,
5.Γλυκοφρύδης  Ιωάννης  στη  θέση  του  τακτικού  Σταυρόπουλου  Κων/νου  που
απουσιάζει.

Δεν δήλωσαν συμμετοχή οι δημοτικοί σύμβουλοι Μουζάκης Αθανάσιος και Γεωργίου
Αθανάσιος, καθώς και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Συζητουμένου του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε
υπόψη  των  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  τον  οικείο  φάκελο  στον  οποίο
περιλαμβάνονται τα εξής :

1.H υπ΄ αριθμ. 45/2020 μελέτη της Δ.Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης που αφορά
την προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων για τη συγκοινωνία του Δήμου
μας,  προϋπολογισμού  δαπάνης  39.910,00  €  και  προστιθεμένου  του  ΦΠΑ εξ  €
9.578,40 συνολικής δαπάνης 49.488,40 €.  Η ως άνω προμήθεια χρηματοδοτείται
από  το  Πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ  (Προμήθεια  μηχανημάτων  έργου  και
συνοδευτικού εξοπλισμού).

2.Η  υπ΄  αριθμ.  86/2020  (ΑΔΑ  Ω0ΖΛΩΛ3-ΣΨΝ)  σε  ορθή  επανάληψη,
απόφαση Δημοτικού  Συμβουλίου περί  έγκρισης  μερικής  αναμόρφωσης δημοτικού
προϋπολογισμού  τρέχοντος  έτους,  η  οποία  νομιμοποιήθηκε  με  την  υπ΄αριθμ.
125069/03-08-2020 όμοια Συντονιστή Α.Δ.Π.ΔΕ.&Ι.

  3.Ο δημοτικός προϋ/σμός τρέχοντος έτους όπου στον Κ.Α. 64-7135.009 με
τίτλο  ''Προμήθεια  στεγάστρων  στάσεων  λεωφορείων  στο  Δήμο  Λουτρακίου  –
Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων’’ έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση.

4.Η  υπ΄  αριθμ.  15594/10-09-2020  απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης,  που
καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με αύξοντα αριθμό Α-622
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5.Η  υπ΄αριθμ.  290/2020  (ΑΔΑ  6ΔΝΤΩΛ3-Κ87)  απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής  με  την  οποία  μεταξύ  άλλων  καταρτίστηκαν  οι  όροι  συνοπτικού
διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων.

6.Η  υπ΄αριθμ.  352/2020  (ΑΔΑ  6ΖΤ8ΩΛ3-Θ7Κ)  απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής περί έγκρισης του  1ου/13-10-2020  πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας
και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της  ως άνω
προμήθειας  και  ανάδειξης  ως  προσωρινού  αναδόχου  της  εταιρείας  PAPPAS J.
SPORT  Ι.Κ.Ε.  καθότι  η  προσφορά  της  έναντι  ποσού  31.928,00  €  πλέον  ΦΠΑ
κρίθηκε συμφέρουσα για τον Δήμο.

7.Το γεγονός ότι ουδεμία ένσταση υποβλήθηκε κατά της ανωτέρω απόφασης.
8.Η υπ΄αριθμ.  21138/12-11-2020 πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο

για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
9. Τα εμπροθέσμως κατατεθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης με αριθμό πρωτ.

Δήμου  21752/20-11-2020.
10.Το 2ο/01-12-2020 πρακτικό της Αρμόδιας Επιτροπής σύμφωνα με το οποίο,

μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που είναι πλήρη και σύμφωνα
με τη διακήρυξη, εισηγείται  την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία PAPPAS
J. SPORT  Ι.Κ.Ε.  έναντι ποσού 31.928,00 € πλέον ΦΠΑ.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις
του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 και εκείνες του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, 

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

1.Εγκρίνει το  υπ΄αριθμ.  2ο/01-12-2020  πρακτικό  ελέγχου  των
δικαιολογητικών κατακύρωσης και εισήγησης για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της
προμήθειας  και  τοποθέτησης  στεγάστρων  στάσεων  (αρ.  μελ.  45/2020),
προύπολογισμού δαπάνης  39.910,00 € πλέον ΦΠΑ.

2. Κατακυρώνει τη σύμβαση για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας στην
εταιρεία PAPPAS J. SPORT  Ι.Κ.Ε. καθότι η προσφορά της  είναι πλήρης, σύμφωνη με
τους  όρους  της  διακήρυξης  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  υπ’ αριθμ.  45/2020
μελέτης και οικονομικά συμφέρουσα, έναντι ποσού 31.928,00 € και προστιθεμένου του
ΦΠΑ εξ €  7.662,72 € συνολικής δαπάνης  39.590,72 €. 

3.Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της οικείας σύμβασης.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί  ένσταση εντός  προθεσμίας πέντε  (5)
ημερών από την κοινοποίησή της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν.
4412/2016.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό    448/2020

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

2.Παπαθανασίου Αθανάσιος

3.Κορδαλή Σωτηρία
  Γεώργιος  Αλκ. Γκιώνης

4.Γλυκοφρύδης Ιωάννης
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