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ΘΕΜΑ 6ο:Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού
εκτέλεσης προμήθειας οικοδομικών υλικών.
Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν.
Αντιστάσεως) σήμερα την 15η του μηνός Ιουνίου, του έτους 2016, ημέρα της
εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 10099/10-06-2016 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.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα
τέσσερα (4), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς :1.Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Γεωργίου
Χαράλαμπος, 3.Ράτης Σπυρίδων, 4.Σακελλαρίου Αναστάσιος, ο οποίος
αναπληρώνει τον απουσιάζοντα τακτικό Παντελέου Κων/νο.
Α π ό ν τ ε ς :1.Στάμου Γεώργιος, 2.Δόσχορης Κων/νος, 3.Βλάσσης
Ευάγγελος.
Επί του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης τέθηκαν υπόψη των
μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής :
1.Η υπ’ αριθμ. 2/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου η οποία αφορά την προμήθεια οικοδομικών υλικών, προϋπολογισμού
δαπάνης 59.645,00 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ 23% εξ € 13.718,35 €,
συνολικής δαπάνης 73.363,35 €.
2.Ο δημοτικός προϋπολογισμός τρέχοντος έτους στον οποίο
προβλέπεται πίστωση για προμήθεια οικοδομικών υλικών & υλικών
συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. ΛουτρακίουΠεραχώρας Κ.Α. 30-6662.003 (ΠΑΥ Α-157/22-02-2016)
3.Η υπ΄ αριθμ. 36/2016 (ΑΔΑ ΩΖΥΗΩΛ3-ΣΑΞ) απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής περί διάθεσης πίστωσης, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών
της υπ΄αριθμ. 2/2016 μελέτης και κατάρτισης των όρων πρόχειρου
διαγωνισμού εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας.
4.Η υπ΄αριθμ. 3187/26-02-2016 ανακοίνωση για την προμήθεια
οικοδομικών υλικών και η εφημερίδα, όπου αυτή δημοσιεύτηκε.
5.Το από 07-03-2016/1ο πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για τη
διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού προς εκτέλεση της προμήθειας

οικοδομικών υλικών στο οποίο εμφαίνονται οι τέσσερις (4) προσφορές που
υποβλήθηκαν ήτοι των :
α.ΤΕΪΛΟΡΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ, β.Παπαθανασίου Ν.
Κων/νου, γ.Αθανσίου Φ. & Σια Ο.Ε. και δ.ΔΗΜ – ΠΑΡ ΕΠΕ

από τις οποίες γίνονται δεκτές εκείνες των Παπαθανασίου Ν. Κων/νου και
ΔΗΜ – ΠΑΡ
ΕΠΕ ενώ απορρίπτονται οι προσφορές των ΤΕΪΛΟΡΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ και Αθανασίου Φ. & Σια Ο.Ε. για τους
λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ΄αυτό.
6.Η με αριθμό πρωτ. Δήμου 4043/09-03-2016 εμπρόθεσμη ένσταση
του Παπαθανασίου Ν. Κων/νου κατά του 1ου πρακτικού του πρόχειρου
διαγωνισμού για τους λόγους που αναφέρονται σ΄αυτήν.
7.Η από 16-03-2016 γνωμοδότηση της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ επί της
ανωτέρω ένστασης με την οποία απορρίπτεται η ένσταση του Παπαθανασίου
Ν. Κων/νου.
8.Η με αριθμ. πρωτ. Δήμου 4087/10-03-2016
εκπροθέσμως
υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας ΤΕΪΛΟΡΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ
ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ κατά του 1ου πρακτικού διενέργειας του πρόχειρου
διαγωνισμού.
9.Η υπ΄αριθμ. 4347/16-03-2016 πρόσκληση προς τους συμμετέχοντες
στον διαγωνισμό, οι οποίοι έγιναν αποδεκτοί, για άνοιγμα των τεχνικών
προσφορών και αξιολόγηση αυτών.
10.Το από 17-03-2016/2ο πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την
αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών και την αξιολόγηση αυτών, από το
οποίο προκύπτει ότι και οι δύο προσφορές κρίνονται κατάλληλες.
11.Η με αριθμ. πρωτ. Δήμου 4710/21-03-2016 ένσταση του
Παπαθανασίου Ν. Κων/νου κατά του ανωτέρω 2ου πρακτικού και ειδικότερα
κατά της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς της ΔΗΜ-ΠΑΡ ΕΠΕ.
12.Η από 23-03-2016 γνωμοδότηση της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ επί της
ως άνω ένστασης περί απόρριψής της για τους λόγους που αναφέρονται
σ΄αυτήν.
13.H υπ΄αριθμ. 55/2016 (ΑΔΑ ΩΚ5ΗΩΛ3-ΕΞΜ) απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής περί εξέτασης ενστάσεων κατά του 1ου και 2ου πρακτικού της
Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ με την οποία απορρίπτονται οι ενστάσεις κατά του 1ου
πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού και γίνεται δεκτή η ένσταση του
Παπαθανασίου Ν. Κων/νου κατά του 2ου πρακτικού αυτού. Η απόφαση αυτή
νομιμοποιήθηκε
με
την
υπ΄αριθμ.
1740/43895/13-06-2016
όμοια
Γ.Γ.Π.Π.Δ.Ε.&Ι.
14.Το από 14-06-2016/3ο πρακτικό αποσφράγισης της οικονομικής
προσφοράς του μοναδικού εναπομείναντα Παπαθανασίου Ν. Κων/νου, μετά
την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, και εισήγησης γι΄ανάθεση σ΄αυτόν
καθότι η προσφορά του είναι συμφέρουσα για τον Δήμο.
15.Η οικονομική προσφορά του Παπαθανασίου Ν. Κων/νου.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, μετά από
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της,
Αποφασίζει - Ομόφωνα
1.Κατακυρώνει το αποτέλεσμα διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού
για την εκτέλεση της προμήθειας οικοδομικών υλικών απαραίτητων για τις
εργασίες μικρής κλίμακας που θα εκτελεστούν από το εργατοτεχνικό

προσωπικό του Δήμου, στον Παπαθανασίου Ν. Κων/νο – Προμήθειες
Δημοσίου, νπδδ, ΟΤΑ (Α.Μ. 93092) έναντι ποσού 20.749,00 € για τον 1ο
τμημ. προϋπολογισμό, 17.641,30 € για τον 2ο τμημ. προϋπολογισμό, έναντι
5.377,50 € για τον 3ο τμημ. προϋπολογισμό και 6.511,00 € για τον 4ο τμημ.
προϋπολογισμό, ήτοι έναντι ποσού 50.278,80 € και κατόπιν
στρογγυλοποίησης 50.279,00 € συνολικά, μη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 2/2016 μελέτη της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, καθότι
η προσφορά του κρίθηκε συμφέρουσα για το Δήμο.
2.Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της οικείας
σύμβασης.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 100/2016.
Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τα Μέλη
1.Γεωργίου Χαράλαμπος
2.Σακελλαρίου Αναστάσιος

Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης

3.Ράτης Σπυρίδων

