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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   144/2021

  ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση του πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την
                    εκτέλεση του έργου: "Συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας
                   Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας  - Αγ. Θεοδώρων".

Στο Λουτράκι σήμερα την  19η  του μηνός Μαΐου, του έτους 2021, ημέρα της
εβδομάδος  Τετάρτη  και  ώρα  9:00  (χρόνος  έναρξης)  έως  9:30  (χρόνος  λήξης),
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.
7234/14-05-2021 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η
οποία νόμιμα κι  εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και  στους
Προέδρους  των  Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων  Λουτρακίου-Περαχώρας,  Αγίων
Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων, 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 επτά (7),
ήτοι
Συμμετέχοντες: 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου
Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Κορδαλή  Σωτηρία,  5.Γεωργίου
Αθανάσιος, 6.Μουζάκης Αθανάσιος, 7.Γλυκοφρύδης Ιωάννης, ο οποίος αναπληρώνει
το τακτικό μέλος, που απουσιάζει, κ. Σταυρόπουλο Κων/νο.
Μη  συμμετέχοντες: οι  Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων  Λουτρακίου-
Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων. 

Επί του 3ου 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. 9/2018 μελέτη του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών  &  Υπηρεσιών  Δόμησης  με  τίτλο:  "Συντήρηση  του  οδικού  δικτύου
αρμοδιότητας  Δήμου  Λουτρακίου  -  Περαχώρας  -  Αγίων  Θεοδώρων",
προϋπολογισμού δαπάνης #749.919,97# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
2. Η  υπ'  αριθ.  148/10-07-2018  (ΑΔΑ:Ω7Κ1ΩΛ3-06Χ)  Απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 21-06-2018 1ο Πρακτικό της αρμόδιας
Επιτροπής  για  την  αποσφράγιση  προσφορών  &  την  αξιολόγηση  δικαιολογητικών
συμμετοχής  και  οικονομικών  προσφορών  του  οικείου  ηλεκτρονικού  ανοικτού
διαγωνισμού,  που  διενεργήθηκε  μέσω  του  ΕΣΗΔΗΣ  (με  α/α  ηλεκτρονικού
διαγωνισμού  συστήματος  73470),  για  την  εκτέλεση  του  ανωτέρω  έργου, από  το
οποίο, μεταξύ άλλων προκύπτουν οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων, οι
οποίες καταχωρήθηκαν στον κάτωθι πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας:

A/A ONOMATEΠΩΝΥΜΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
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1 Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 66,00%

2 Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

59,05%

3 ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

58,78%

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
& ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ε.Π.Ε. και τον 
διακριτικό τίτλο ΕΛ. ΤΕ.  Ε.Π.Ε.

54,83%

5 ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 52,08%

6 Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 40,03%

7 ΜΑΥΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του 
ΒΥΡΩΝΑ

38,64%

3. Η  υπ'  αριθ.  183/07-08-2018  (ΑΔΑ:67ΨΓΩΛ3-424,  σε  ορθή  επανάληψη) Απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής,  η  οποία νομιμοποιήθηκε με  την υπ’ αριθ.  205371/25-09-
2018 όμοια του Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. και με την οποία αφενός εγκρίθηκε το από
01-08-2018 2ο Πρακτικό κι αφετέρου κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διεξαχθέντος
δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου αυτού,
στην  εταιρεία  «Ι.  ΝΤΖΑΝΗΣ  &  ΣΙΑ  ΟΕ» καθότι  η  προσφορά  της,  ήτοι  ποσό
#205.623,21# € πλέον Φ.Π.Α. (δοθέν ποσοστό έκπτωσης 66,00%), ήταν πλήρης και
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.
4. Η  υπ’  αριθ.  630/2018  Πράξη  του  Ε΄  Κλιμακίου  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου,
σύμφωνα  με  την  οποία,  κατόπιν  ελέγχου  νομιμότητας  της  διαδικασίας  ανάδειξης
αναδόχου και  του σχεδίου της  σχετικής  σύμβασης για  την εκτέλεση  του  εν  λόγω
έργου, δεν κωλύεται η υπογραφή του.
5. Το  υπ'  αριθ.  19150/16-11-2018  Συμφωνητικό  μεταξύ  του  Δήμου  μας  και  της
Τεχνικής Εταιρείας  «Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ», ποσού #205.623,21# € πλέον Φ.Π.Α.
(δοθέν ποσοστό έκπτωσης 66,00%).
6. Η  υπ'  αριθ.  460/22-12-2020  (ΑΔΑ:Ω7ΨΩΩΛ3-8ΦΒ)  Απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής, με την οποία λύθηκε το προαναφερόμενο συμφωνητικό, κατόπιν της με
αριθ. πρωτ. Δήμου 22833/30-11-2020 ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΙΤΗΣΗΣ της εν λόγω
εταιρείας για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ' αυτή. 
7. Η από 20-01-2021 εισήγηση του Τεχνικού Τμήματος της Δ/νσης Τ.Υ. & Υπηρεσιών
Δόμησης προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας, με την οποία ζητά τη λήψη
απόφασης  σχετικά  με  τη  συνέχιση  της  σύμβασης  του  ανωτέρω  έργου,  κατόπιν
πρόσκλησης του επόμενου κατά σειρά μειοδότη του εν λόγω διαγωνισμού, ήτοι της
εταιρείας  "Σ.Λ.  ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ"  (δοθέν  ποσοστό  έκπτωσης
59,05%), προκειμένου  αυτή  να  αναλάβει  και  να  ολοκληρώσει  το  έργο  αυτό,  το
υπόλοιπο ποσό του οποίου ανέρχεται σε #131.746,33# € (συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.). 
8. Η  υπ'  αριθ.  542/14-01-2021  Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης,  η  οποία
καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με α/α Α-114 και με την οποία
εγκρίθηκε δαπάνη συνολικού ποσού #151.797,89# € για την εκτέλεση του εν λόγω
έργου, διατέθηκε και δεσμεύτηκε το ποσό αυτό να βαρύνει τον Κ.Α. 64-7323.001 του
σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

9. Η υπ' αριθ. 18/25-01-2021 (ΑΔΑ:ΩΖ1ΔΩΛ3-ΠΜΤ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,
με την οποία αφενός εγκρίθηκε η ολοκλήρωση του έργου "Συντήρηση του οδικού



δικτύου  αρμοδιότητας  Δήμου  Λουτρακίου  -  Περαχώρας  -  Αγίων  Θεοδώρων"  κι
αφετέρου  προσκλήθηκε  η  δεύτερη  κατά  σειρά  μειοδοσίας  συμμετέχουσα  εταιρεία
στον  προαναφερόμενο  διαγωνισμό  "Σ.Λ.  ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
προκειμένου να αναλάβει και να ολοκληρώσει το έργο αυτό, το υπόλοιπο ποσό του
οποίου ανέρχεται σε #131.746,33# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σύμφωνα
με την προσφορά της ήτοι με δοθέν ποσοστό έκπτωσης 59,05%,  σύμφωνα με τις
διατάξεις  της  §  13 του  άρθρου 160 του  Ν.  4412/2016»  και  την  από  20-01-2021
εισήγηση του Τεχνικού Τμήματος της Δ/νσης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης.
10.Η  υπ'  αριθ.  1770/08-02-2021,  καταχωρηθείσα  στο  σύστημα  του  ΕΣΗΔΗΣ,
πρόσκληση προς την  "Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", προκειμένου να
υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
11.Τα  με  αριθ.  πρωτ.  Δήμου  μας  2596/24-02-2021υποβληθέντα  δικαιολογητικά
κατακύρωσης της εν λόγω εταιρείας. 
12.Το από 26-04-2021  Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής για την αξιολόγηση των
δικαιολογητικών  κατακύρωσης  της  εταιρείας  "Σ.Λ.  ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ",  με  το  οποίο  αφενός  διαπιστώθηκε  η  πληρότητα  των  δικαιολογητικών
αυτών,  κι  αφετέρου  εισηγήθηκε  την  κατακύρωση -  συνέχιση του  υπολειπόμενου
έργου στην εν λόγω εταιρεία, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα σ' αυτό. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από αυτές του άρθρου 3 του
Ν. 4623/2019, καθώς τις διατάξεις της § 13 του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016

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

1. Εγκρίνει το από 26-04-2021  Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής περί αξιολόγησης
των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας  "Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ", για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του υπολειπόμενου έργου "Συντήρηση
του  οδικού  δικτύου  αρμοδιότητας  Δήμου  Λουτρακίου  -  Περαχώρας  -  Αγίων
Θεοδώρων".
2. Κατακυρώνει την  ολοκλήρωση  της  εκτέλεσης  του  υπολειπόμενου  έργου
"Συντήρηση  του  οδικού  δικτύου  αρμοδιότητας  Δήμου  Λουτρακίου  -  Περαχώρας  -
Αγίων Θεοδώρων" στην δεύτερη κατά σειρά μειοδοσίας  εταιρεία  "Σ.Λ.  ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ",  έναντι  συνολικού  ποσού  #131.746,33#  €
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 
3. Eξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της οικείας σύμβασης.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί  προδικαστική προσφυγή,  σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 361 του Ν.4412/2016 εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την
κοινοποίησή της. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   144/2021

            Ο Πρόεδρος                      Τα Μέλη
 της Οικονομικής Επιτροπής                       ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος 
             Δήμαρχος                                                      ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος

                                                                        ΚΟΡΔΑΛΗ Σωτηρία
                                                                                  ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αθανάσιος

                                                                        ΜΟΥΖΑΚΗΣ Αθανάσιος
                                                                                  ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ Ιωάννης
  Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ                                         
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