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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   352/2017

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και
                 αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της
                 προμήθειας και εγκατάστασης διαδρόμου στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων".

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) 
σήμερα την 04η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος 
Δευτέρα και ώρα 14:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, 
μετά την υπ' αριθ. 26280/30-11-2017 πρόσκληση του Αντιπροέδρου κ. Δόσχορη 
Κωνσταντίνου, 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. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης 
Ευάγγελος, 3. Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Νικολάου Σωτήριος.
Α π ό ν τ ε ς: 1.Δόσχορης Κων/νος, 2.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 3.Γεωργίου 
Χαράλαμπος.

Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα και από τη συζήτηση τριών 
εκτάκτων) ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Oικονομικής Επιτροπής  τον 
οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ' αριθ. 46/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας με 
τίτλο: "Προμήθεια και εγκατάσταση διαδρόμου στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων", η οποία 
αφορά την προμήθεια διαδρόμου κατασκευασμένου από μεταλλικά στοιχεία και ξύλο 
το οποίο θα τοποθετηθεί σε παραλίες του Δήμου, για την διευκόλυνση της πρόσβασης 
επισκεπτών και λουομένων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και τα οποία κατά τους 
χειμερινούς μήνες θα φυλάσσονται στις αποθήκες του Δήμου μας, προϋπολογισμού 
δαπάνης #34.561,28# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). 
2. Ο δημοτικός προϋπολογισμός τρέχοντος έτους όπου στον Κ.Α. 30-7131.001 του 
σκέλους των εξόδων του με τίτλο "Προμήθεια και εγκατάσταση διαδρόμου στη Δ.Ε. 
Αγίων Θεοδώρων" έχει εγγραφεί πίστωση ύψους #34.800,00# €, με αδιάθετο 
υπόλοιπο #34.800,00# €, για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης. 
3. Η υπ’ αριθ. 206/2017 (ΑΔΑ:75ΕΧΩΛ3-ΘΝΘ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την 
οποία, μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 
30-7131.001 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, 
για την ανωτέρω προμήθεια, συνολικού ποσού #34.561,28# €. 
4. Η με αριθ. πρωτ. 15680/02-08-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία 
καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με α/α Α-526. 



5. Η υπ’ αριθ. 259/2017 (ΑΔΑ:6ΗΚΒΩΛ3-ΗΡ7) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την 
οποία, μεταξύ άλλων,  καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με 
ημερομηνία διεξαγωγής την 16-10-2017.
6. Η υπ’ αριθ. 20365/02-10-2017 (ΑΔΑ:7ΜΞ6ΩΛ3-1ΟΒ) Περιληπτική Διακήρυξη 
συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας και η εφημερίδα 
όπου αυτή δημοσιεύτηκε.
7. Η υπ’ αριθ. 20365/02-10-2017 (ΑΔΑΜ:17PROC002023734) διακήρυξη για τη 
διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισμού.
8. Το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη καμία ένσταση κατά της διακήρυξης.
9. Το από 16-10-2017 (1ο) πρακτικό διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την 
εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση διαδρόμου στη Δ.Ε. 
Αγίων Θεοδώρων», από το οποίο προκύπτει ότι κατατέθηκαν πέντε (5) προσφορές, εκ 
των οποίων η μία εκπρόθεσμα, ήτοι της εταιρείας "ΑΛΕΞΙΟΣ Θ. ΚΙΟΥΛΟΣ" ενώ οι 
υπόλοιπες υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και είναι οι κάτωθι:
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΡΙΟΣ
 Α. ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ – Α. ΠΙΠΙΛΟΣ Α.Ε.
 FOKUS IKE
 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

αξιολόγησης των δικαιολογητικών και των τεχνικών προδιαγραφών των προσφορών, 
από όπου προκύπτει ότι κι έγιναν αποδεκτές όλες οι εμπρόθεσμα υποβληθείσες 
προσφορές, αποσφράγισης των οικονομικών τους προσφορών 
και εισήγησης για την ανάδειξη του ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ως 
προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση διαδρόμου στη Δ.Ε. Αγίων 
Θεοδώρων, καθότι η προσφορά του είναι οικονομικότερη, πλήρης και σύμφωνη με 
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθ. 46/2017 
μελέτης.
3. Η υπ' αριθ. 305/2017 (ΑΔΑ:ΩΨΞ6ΩΛ3-ΞΑΓ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την 
οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και αναδείχθηκε ο κ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ως προσωρινός ανάδοχος της ανωτέρω υπηρεσίας, καθότι η 
προσφορά του, εξ €  #18.928,00# είναι συμφέρουσα από οικονομική άποψη, μόνο 
βάσει της τιμής, πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της εν λόγω μελέτης.
4. Το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη καμία ένσταση κατά του ανωτέρω πρακτικού.
5. Η υπ' αριθ. 22925/01-11-2017 Πρόσκληση προς τον ανωτέρω προσωρινό 
Ανάδοχο, προκειμένου να υποβάλλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του συνοπτικού 
διαγωνισμού.
6. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατατέθηκαν από τον ανάδοχο στο Δήμο, 
λαμβάνοντας αριθ. πρωτ. 23874/10-11-2017.
7. Το από 24-11-2017 (2ο) Πρακτικό της Αρμόδιας Επιτροπής προς την Οικονομική 
Επιτροπή, από το οποίο προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατέθεσε 
ο προσωρινός ανάδοχος είναι σύμφωνα με τη διακήρυξη και με το οποίο η Επιτροπή 
εισηγείται την κατακύρωση στον κ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του 
αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια και 
εγκατάσταση διαδρόμου στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων". 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του 
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, καθώς και τις  διατάξεις του Ν. 4412/2016, μετά από 
διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της



Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει το από 24/11/2017 (2ο) πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης και εισήγησης για ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο 
"Προμήθεια και εγκατάσταση διαδρόμου στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων" (αριθ. μελ. 
46/2017) και κατακυρώνει τη σύμβαση για την παροχή της προμήθειας αυτής, 
προϋπολογισμού δαπάνης #34.561,28# €, στον κ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,  
έναντι ποσού #18.928,00# € και προστιθεμένου του ΦΠΑ 24% εξ € 4.542,72 
συνολικού ποσού #23.470,72# €, σύμφωνα με την προσφορά του.
2. Eξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της οικείας σύμβασης.

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

Η παρούσα Απόφαση πήρε  αύξοντα αριθμό  352/2017.

            Ο Πρόεδρος            Τα Μέλη
 της Οικονομικής Επιτροπής              ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος

   Δήμαρχος    
                                                                             ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος
                                                                         
                                                                          ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος                                           
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ  
                                                                                  


