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Θ Ε Μ Α  3ο :΄Εγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την εκτέ
          λεση του έργου ‘’Διαμόρφωση οδού μεταξύ των Ο.Τ. 88-93 στη Δ.Ε.
          Αγ. Θεοδώρων’’.
        

Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 16η  του μηνός Φεβρουαρίου του έτους
2021, ημέρα της εβδομάδος  Τρίτη και ώρα 09:00 (έναρξη) έως 09:30 (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. 1964/11-02-2021 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 επτά (7).

Δήλωσαν  συμμετοχή  οι:1.Γκιώνης  Αλκ.  Γεώργιος  –  Δήμαρχος  –  Πρόεδρος,
2.Σακελλαρίου  Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Κορδαλή  Σωτηρία,
5.Μουζάκης  Αθανάσιος,  6.Γλυκοφρύδης  Ιωάννης  στη  θέση  του  τακτικού
Σταυρόπουλου Κων/νου ο οποίος απουσιάζει, 7.Γεωργίου Αθανάσιος.

Δεν δήλωσαν συμμετοχή οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Συζητουμένου του 3ου 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. 42/2020 μελέτη του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
που αφορά την εκτέλεση του έργου ‘’Διαμόρφωση οδού μεταξύ των Ο.Τ.88 – Ο.Τ.93
στη  Δ.Ε.  Αγ.  Θεοδώρων’’,  προϋπολογισμού  δαπάνης   205.595,00  €  και
προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € 49.342,80 συνολικής δαπάνης 254.937,80 €.

2.Ο  δημοτικός  προϋπολογισμός  στον  οποίο  προβλέπεται  πίστωση  για  την
εκτέλεση του ανωτέρω έργου Κ.Α. 30-7333.011

3.Η  υπ΄αριθμ.  491/13-01-2020  απόφαση  ανάληψη  υποχρέωσης,  η  οποία
καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με αύξοντα αριθμό Α-106

   4.Η  υπ΄αριθμ.  421/2020  (ΑΔΑ  Ψ4ΔΜΩΛ3-ΨΛ5)  απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής με την οποία μεταξύ άλλων καταρτίστηκαν οι όροι ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν θέματι έργου.

5.Η διακήρυξη με ΑΔΑΜ 20PROC007896592
6.Η υπ΄αριθμ. 24378/21-12-2020 (ΑΔΑ 6ΧΗ1ΩΛ3-ΙΒ5) περιληπτική διακήρυξη

του εν λόγω διαγωνισμού και η εφημερίδα που δημοσιεύτηκε.
7.Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε ένσταση κατά της διακήρυξης.
8.Το  υπ΄αριθμ.  1ο/25-01-2021  πρακτικό  της  Αρμόδιας  Επιτροπής  του

διαγωνισμού  που  αφορά  την  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των  υποβληθέντων
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προσφορών,  ήτοι  των  οικονομικών  φορέων  VAST-MAKE ΙΚΕ  ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ,  ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΏΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. και ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΚΑΨΗΣ,  σύμφωνα με το οποίο διαμορφώνεται
ο κατωτέρω πίνακας των συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας,

α/α α/α καταθ. Επωνυμία προσφέροντα Ποσοστό
1. 178063 ΠΙΣΤΕΥΟΣ  Α.Ε. 49,08%
2. 178726 ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,55%
3. 179813 VAST-MAKE ΙΚΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 35%
4. 179996 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΚΑΨΗΣ 32,34%

και  προτείνεται  ως  προσωρινός  ανάδοχος  η  εταιρεία  ΠΙΣΤΕΥΟΣ  Α.Ε.   με  μέση
έκπτωση 49,08%

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 τροποποιήθηκαν
και ισχύουν, απέχοντος του δ.σ. Ι. Γλυκοφρύδη,  

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

1.Εγκρίνει το υπ΄αριθμ.  1ο/25-01-2021  πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας
και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση
του έργου ‘’Διαμόρφωση οδού μεταξύ των Ο.Τ.88 – Ο.Τ.93 στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων’’
(αρ. μελ. 42/2020), προϋπολογισμού δαπάνης 205.595,00 € πλέον ΦΠΑ.

2.  Αναδεικνύει την  εταιρεία  ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.  ως  προσωρινή  ανάδοχο  του
ανωτέρω έργου, καθότι η προσφορά της  με μέση έκτπωση 49,08/% είναι πλήρης και
σύμφωνη με την υπ΄αριθμ. 42/2020 μελέτη. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης ασκείται προδικαστική προσφυγή εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.3
της διακήρυξης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό     35/2021

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

2.Κορδαλή Σωτηρία

3.Παπαθανασίου Αθανάσιος
   Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης

4.Μουζάκης Αθανάσιος

5.Γλυκοφρύδης Ιωάννης

6.Γεωργίου Αθανάσιος
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