
                                                                                                                 
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                               ΠΡΑΚΤΙΚΟ  45
               Δ Η Μ Ο Σ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -                                         
          ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ                                            

Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   451/2020

ΘΕΜΑ  4ο : Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την
                   ανάθεση της προμήθειας ελαστικών.

Στο Λουτράκι σήμερα την  16η  του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα
της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 10:00, πραγματοποιήθηκε τακτική,  δια περιφοράς
μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου, σύμφωνα  με  την  από  11-03-2020  Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/11.03.2020 τ. Α'), συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής,  μετά  την  υπ'  αριθ.  23816/11-12-2020  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.

Στη συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν συμμετοχή πέντε (5),
ήτοι
Συμμετέχοντες: 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου
Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Κορδαλή  Σωτηρία,  5.Γλυκοφρύδης
Ιωάννης, ο οποίος αναπληρώνει το τακτικό μέλος, που απουσιάζει, κ. Σταυρόπουλο
Κων/νο.
Μη συμμετέχοντες: 1.Μουζάκης Αθανάσιος, 2.Γεωργίου Αθανάσιος, οι  οποίοι  δεν
συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Δεν  συμμετείχαν  οι  Πρόεδροι  των Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων Λουτρακίου-
Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων. 

Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ' αριθ. 61/2020 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Διαχείρισης Απορριμμάτων
του  Δήμου  μας,  η  οποία  αφορά  την  προμήθεια  των  απαραίτητων  ελαστικών  στα
πλαίσια  της  προληπτικής  συντήρησης  οχημάτων και  μηχανημάτων  έργου,  για  την
εύρυθμη  και  ασφαλή  κυκλοφορία  τους,  συνολικού  ενδεικτικού  προϋπολογισμού
#17.327,34# € (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%).
2. Οι  με  αριθ.  πρωτ.  21960,  21962,  21963  &  21964/23-11-2020  Απoφάσεις
Ανάληψης  Υποχρέωσης  (ΑΔΑΜ:20REQ007698358),  οι  οποίες  καταχωρήθηκαν  στο
Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με α/α Α-793, Α-794, Α-795 & Α-796, αντίστοιχα, και
με τις οποίες εγκρίθηκαν οι δαπάνες, δεσμεύτηκαν και διατέθηκαν πιστώσεις ποσών
#558,00#  €,  #9.615,11#  €,  #4.811,05#  €  &  #2.343,18#  €  σε  βάρος  των  Κ.Α.10-
6671.001, 20-6671.001, 30-6671.001 & 35-6671.001, αντίστοιχα, του σκέλους των
εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την εκτέλεση της ανωτέρω
προμήθειας, σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη.
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3. Η  υπ'  αριθ.  415/25-11-2020  (ΑΔΑ:9Γ1ΣΩΛ3-4ΧΠ)  Απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής,  με  την  οποία,  μεταξύ  άλλων,  καταρτίστηκαν  οι  όροι  διεξαγωγής
συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας.
4. Η  υπ’  αριθ.  22371/26-11-2020  (ΑΔΑ:ΨΝ2ΨΩΛ3-5ΑΤ)  Περιληπτική  Διακήρυξη
συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας, και η εφημερίδα
όπου αυτή δημοσιεύτηκε.
5. Η  υπ’  αριθ.  22371/26-11-2020  (ΑΔΑΜ:20PROC007723594)  διακήρυξη  για  τη
διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισμού.
6. Το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη καμία ένσταση κατά της διακήρυξης.
7. Το από 07-12-2020 (1ο) πρακτικό  διενέργειας συνοπτικού  διαγωνισμού για  την
εκτέλεση της προμήθειας ελαστικών, από το οποίο προκύπτει ότι κατατέθηκε μία (1)
και μοναδική προσφορά, ήτοι της εταιρείας "Δ. ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε", 
αξιολόγησης της προσφοράς, από όπου προκύπτει ότι κι έγινε δεκτή καθώς κατέθεσε
πλήρη φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς,
αποσφράγισης της  μοναδικής  οικονομικής  προσφοράς,  η   οποία  ανέρχεται  στο
συνολικό ποσό των #17.225,66# €, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., καθώς και
εισήγησης για  την  ανάδειξη  της  εταιρείας  "Δ.  ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ  &  ΣΙΑ  Ε.Ε.",  ως
προσωρινής  αναδόχου  για  την  εκτέλεση  της  εν  λόγω  προμήθειας,  καθότι  η
προσφορά της  είναι  πλήρης και  σύμφωνη με  τους  όρους της  διακήρυξης  και  τις
τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθ. 61/2020 μελέτης. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις
του  άρθρου  72  του  ν.  3852/2010,  του  ν.  4412/2016,  του  ν.  4555/2018,  όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και εκείνες του Π.Δ. 80/2016 

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

1. Εγκρίνει το  από  07-12-2020 (1ο)  Πρακτικό  της  Επιτροπής  Διενέργειας  και
Αξιολόγησης προσφορών του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας ελαστικών
(αριθ. μελ. 61/2020).
2. Αναδεικνύει την εταιρεία "Δ. ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.", ως προσωρινή ανάδοχο της
ανωτέρω προμήθειας,  καθότι  η προσφορά της είναι  συμφέρουσα από οικονομική
άποψη, μόνο βάσει της τιμής, πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης
και τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω μελέτης.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση εντός προθεσμίας πέντε ημερών
από την κοινοποίησή της.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   451/2020

            Ο Πρόεδρος                      Τα Μέλη
 της Οικονομικής Επιτροπής                  ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος  
             Δήμαρχος

                                                                    ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος
                                                                                                              

                                                                    ΚΟΡΔΑΛΗ Σωτηρία
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ                                      
                                                                              ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ Ιωάννης
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