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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 154/2022
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπή
του Δήμου για την εκτέλεση του έργου "Κατασκευή οδού
σύνδεσης της Περιφερειακής οδού με τον μελλοντικό χώρο
του Μουσείου της Περαχώρας" (35/2021 μελ.).
Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα
την 13η του μηνός Απριλίου, του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 9:00
(χρόνος έναρξης) έως 09:30 (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. 6017/08-04-2022 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 αποφασίσει στα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα επτά (7).
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου
Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Ράτης Σπυρίδων, 5.Νικολάου Σωτήριος,
6.Λογοθέτης Κων/νος, 7.Γλυκοφρύδης Ιωάννης.
Α π ό ν τ ε ς: 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. 35/2021 μελέτη του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης, η οποία αφορά την εκτέλεση του έργου: "Κατασκευή
οδού σύνδεσης της Περιφερειακής οδού με τον μελλοντικό χώρο του Μουσείου της
Περαχώρας" και συγκεκριμένα την ασφαλτόστρωση διανοιγμένου δρόμου στον εν λόγω
χώρο, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης #194.956,48# €, συμπεριλαμβανομένου και
του ΦΠΑ 24%.
2. Οι δημοτικοί προϋπολογισμοί ετών 2021 και 2022, όπου στον Κ.Α. 30-7323.013 του
σκέλους των εξόδων τους, με τίτλο «Κατασκευή οδού σύνδεσης της Περιφερειακής οδού
με τον μελλοντικό χώρο του Μουσείου της Περαχώρας», έχουν εγγραφεί πιστώσεις
ποσών #94.956,48# € και #100.000,00# €, αντίστοιχα, για την κάλυψη της εν λόγω
δαπάνης.
3.
Η
με
αριθ.
πρωτ.
17121/12-10-2021
(με ΑΔΑ:61ΥΞΩΛ3-428
και
ΑΔΑΜ:21REQ009334411) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, περί έγκρισης της
δαπάνης, δέσμευσης και διάθεσης της πίστωσης ποσού #94.956,48# €, η οποία
καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με α/α Α-685.
4. Η υπ΄ αριθ. 352/2021 (σε ορθή επανάληψη - με ΑΔΑ: 6Χ00ΩΛ3-392) Απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν ο τρόπος εκτέλεσης του εν λόγω έργου

και οι τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης καθώς και οι όροι διακήρυξης
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και
συγκροτήθηκε η Επιτροπή διαγωνισμού.
5. Η υπ΄ αριθ. 388/2021 (με ΑΔΑ:6ΕΤΟΩΛ3-5ΡΗ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
περί ανάκλησης της ανωτέρω Απόφασης, έγκρισης του τρόπου εκτέλεσης του έργου
«Κατασκευή οδού σύνδεσης της Περιφερειακής οδού με τον μελλοντικό χώρο του
Μουσείου της Περαχώρας» κατόπιν διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), των τεχνικών προδιαγραφών της σχετικής μελέτης και
των όρων της διακήρυξης αυτού, καθώς και συγκρότησης της Επιτροπής διαγωνισμού.
6. Η υπ΄ αριθ. 23307/27-12-2021 Διακήρυξη (με ΑΔΑΜ 21PROC009850229) για τη
διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισμού.
7. Η υπ΄ αριθ. 23307/2021 (με ΑΔΑ: 9Β3ΟΩΛ3-Λ91) Περιληπτική Διακήρυξη συνοπτικού
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και οι
εφημερίδες όπου αυτή δημοσιεύτηκε.
8. Το γεγονός ότι δεν υπήρξε κάποια ένσταση κατά των όρων της εν θέματι διακήρυξης.
9. Η με αριθ. πρωτ. 928/19-01-2022 (με ΑΔΑ:6Η3ΞΩΛ3-Ψ1Α) Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης, περί έγκρισης της δαπάνης, δέσμευσης και διάθεσης της πίστωσης ποσού
#100.000,00# €, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με α/α Α136.
10. Το από 01-03-2022 1ο πρακτικό αξιολόγησης προσφορών της Αρμόδιας Επιτροπής,
σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκαν τρεις (3) προσφορές, ως εξής:
Α/Α

Α/Α Συστήματος προσφοράς

1

244542

2

244298

3

243009

Επωνυμία
οικονομικού φορέα
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

Ημ/νία
υποβολής
προσφοράς
21/02/2022
21/02/2022

22/02/2022

Από τον έλεγχο ομαλότητας των προσφορών προέκυψε ότι όλες οι προσφορές ήταν
ομαλές και καταχωρήθηκαν κατά σειρά μειοδοσίας, ως ακολούθως:
Α/Α Α/Α Συστήματος Επωνυμία
προσφοράς
οικονομικού φορέα
1
244542
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΙΚΕ
2
244298
ΓΕΝΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3
243009
ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

Έκπτωση
33,00%

Δαπάνη
(χωρίς ΦΠΑ)
105.339,39 €

Έλεγχος
ομαλότητας
ΟΜΑΛΗ

25,00%

117.917,24 €

ΟΜΑΛΗ

12,00%

138.356,22 €

ΟΜΑΛΗ

Στη συνέχεια ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τα οποία διαπιστώθηκε ότι ήταν
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Τέλος ελέχθησαν ως προς την εγκυρότητά και την ορθότητά τους οι εγγυητικές επιστολές
συμμετοχής, οι οποίες βρέθηκαν όλες έγκυρες και ορθές.
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή εισηγείται την ανάδειξη της εταιρείας ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ, ως προσωρινής αναδόχου για την εκτέλεση του εν
λόγω έργου, καθότι η προσφορά της με μέση έκπτωση 33,00% είναι συμφέρουσα για
τον Δήμο και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 72
του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκαν από
αυτές του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
απέχοντος του κ. Λογοθέτη
Αποφασίζει

Ομόφωνα

1. Εγκρίνει το από 01-03-2022 1ο πρακτικό διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση του έργου
«Κατασκευή οδού σύνδεσης της Περιφερειακής οδού με τον μελλοντικό χώρο του
Μουσείου της Περαχώρας» (αρ. μελ. 35/2021).
2. Αναδεικνύει την εταιρεία ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ, ως
προσωρινή ανάδοχο για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, καθότι η προσφορά της η
οποία ανέρχεται στο ποσό των #105.339,39# € και προστιθεμένου του ΦΠΑ 24% εξ €
#25.281,45,10# στο συνολικό ποσό των #130.620,84# € είναι συμφέρουσα από
οικονομική άποψη, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), πλήρης και σύμφωνη με τους
όρους της διακήρυξης.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 154/2022
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος

Τα Μέλη
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος
ΡΑΤΗΣ Σπυρίδων

Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Κων/νος
ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ Ιωάννης
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