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ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.39/2012 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

                              Αριθ. Απόφασης  350/2012                                                             Περίληψη
Έγκριση  7ου  και  8ου πρακτικού  της  επιτροπής
διαγωνισµού  για  το  έργο  «Κατασκευή  Βρεφονηπιακού
Σταθµού στην Τοπική Κοινότητα Κουβαρά».

Καλύβια Θορικού και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα στις 27 του µήνα ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2012, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ
και ώρα10.00 συνήλθε σε ∆ηµόσια Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ύστερα από την από 21-
12-2012 πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε
στους Συµβούλους αυτού σύµφωνα µε τις διατάξεις των αρθρ. 67 παρ. 4 και  75 του Ν.3852/10, όπως ισχύει. Αφού
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµος απαρτία, διότι σε σύνολο 7 µελών βρέθηκαν παρόντες 6.

        Π α ρ ό ν τ ε ς                                                                      Α π ό ν τ ε ς
1. Πέτρος Φιλίππου, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                    1.  Σάββας Γκέραλης.       
2. Αλέξ.Αθανασόπουλος    
3. ∆ηµητρίου Σπυρίδων
4. Αµδρέας Πέγκας, αναπληρωτής του κ. Μπούκη Κων/νου                            
5. Κων/νος Καρακασίλης
6. Σωτ. Μακροδηµήτρης    

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  και πρότεινε την εκτός ηµερήσιας διάταξης συζήτηση των παρακάτω
θεµάτων, διότι λόγω των εορτών δεν προβλέπεται να γίνει άλλη συνεδρίαση της οικονοµικής επιτροπής και λόγω λήξης
του οικονοµικού έτους οι αποφάσεις για τα εν λόγω θέµατα πρέπει να ληφθούν µέχρι 31/12/2012.
1. ΄Έγκριση γενοµένων δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή ∆ήµου Σαρωνικού και έκδοσης
τακτοποιητικών ενταλµάτων.
2. ΄Έγκριση γενοµένων δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλυβίων
και έκδοσης τακτοποιητικών ενταλµάτων.
3. Έγκριση γενοµένων δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Κουβαρά  και
έκδοσης τακτοποιητικών ενταλµάτων.
4. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ∆ήµου Σαρωνικού και απαλλαγή υπολόγου
5. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλυβίων και απαλλαγή υπολόγου
6. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Κουβαρά και απαλλαγή υπολόγου
7. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ∆ηµοτικής Κοινότητας Αναβύσσου και απαλλαγή υπολόγου
8. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ∆ηµοτικής Κοινότητας Π.Φώκαιας και απαλλαγή υπολόγου
9. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ∆ηµοτικής Κοινότητας Σαρωνίδας και απαλλαγή υπολόγου.
10. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ∆ηµοτικής Κοινότητας Αναβύσσου και απαλλαγή υπολόγου
11. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ∆ηµοτικής Κοινότητας Π.Φώκαιας και απαλλαγή υπολόγου
12. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ∆ηµοτικής Κοινότητας Σαρωνίδας και απαλλαγή υπολόγου
Η οικονοµική επιτροπή οµόφωνα δέχεται  την συζήτηση των παραπάνω θεµάτων για τους λόγους που ανέφερε ο κ.
Πρόεδρος τους οποίους και αποδέχεται.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος στο ΤΡΙΤΟ θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της οικονοµικής επιτροπής τα αριθµ.
Νο7  και  Νο  8  πρακτικά  της  επιτροπής  διαγωνισµού  του  έργου  «Κατασκευή  Βρεφονηπιακού  Σταθµού  στην  Τοπική
Κοινότητα Κουβαρά»  (διαβάζονται τα σχετικά πρακτικά) και κάλεσε την οικονοµική επιτροπή όπως αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο αυτής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρ.72 του Ν.3852/10, τα
σχετικά πρακτικά και µετά από διαλογική συζήτηση      

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει το πρακτικό Νο 7/2-11-2012 και το πρακτικό Νο 8/24-12-2012 της επιτροπής διαγωνισµού για το έργο

«κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στην Τοπική Κοινότητα Κουβαρά».
2. Να γίνει  δεκτή εν  µέρει  η  ένσταση της εταιρείας “ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Ε.Π.Ε.”   σε  ότι  αφορά την µεταφορά-

απεικόνιση  της βαθµολογίας της τεχνικής της προσφοράς στο κριτήριο 4.1, για τους λόγους που αναγράφονται
στην παρ.ΙΙΙ.Β2 του πρακτικού Νο 8/24-12-2012  της επιτροπής διαγωνισµού και να µην γίνει δεκτή η ένσταση
αυτής,  σε  ότι  αφορά  όλες  τις  λοιπές  αιτιάσεις,  για  τους  λόγους  που  αναγράφονται   στις  αντίστοιχες
παραγράφους του ίδιου πρακτικού.

3. Να  γίνει  δεκτή  εν  µέρει  η  ένσταση  της  εταιρείας  “VRN S.A.”,  σε  ότι  αφορά την  απαίτηση  για  ξεχωριστά
πυροδιαµερίσµατα στους επικίνδυνους χώρους και στην κουζίνα, για την έξοδο διαφυγής στον όροφο, για την
εµφάνιση της στάθµης της οριστικής διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου στα σχέδια, για την εµφάνιση του
οπλισµού κορµού των τοιχείων και για την ασυµφωνία υψοµέτρων στα σχέδια ΑΡΧ04 και ΣΤ07, για τους λόγους
που αναγράφονται αντίστοιχα στις παραγράφους ΙΙ.Β3.Γ.α.1, ΙΙ.Β3.Γ.α.6, ΙΙ.Β3.Γ.γ.2 και ΙΙ.Β3.Γ.γ.3 του  πρακτικού
Νο 8/24-12-2012  της επιτροπής διαγωνισµού  και  να µην γίνει  δεκτή για όλες τις λοιπές αντιρρήσεις  της
ένστασης της εν λόγω εταιρείας, για τους λόγους που αναγράφονται στις αντίστοιχες παραγράφους του ιδίου
πρακτικού.

4. Να γίνει δεκτή η προσφορά της εταιρείας "ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Ε.Π.Ε.", η οποία  συγκέντρωσε βαθµό ανά κριτήριο
µεγαλύτερο ή ίσο του ελαχίστου, όπως αυτός καθορίζεται στον πίνακα της παραγράφου 4.3. της διακήρυξης της
δηµοπρασίας  του  έργου  καθώς  επίσης  και  συνολική  βαθµολογία  µεγαλύτερη  από  το  70%  της  µεγίστης
συνολικής βαθµολογίας, που ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο και συνεπώς σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα
στην εν λόγω παράγραφο της διακήρυξης, η εν λόγω προσφορά γίνεται δεκτή για την περαιτέρω διαδικασία του
διαγωνισµού, µε συνολική βαθµολογία της εταιρείας "ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Ε.Π.Ε.": 83,93.

5. Να µη γίνει δεκτή η προσφορά της εταιρείας "V.R.N. S.A.", η οποία  συγκέντρωσε σε δύο κριτήρια (1.3 και 1.5)
βαθµό µικρότερο του ελαχίστου, όπως αυτός καθορίζεται στον πίνακα της παραγράφου 4.3. της διακήρυξης της
δηµοπρασίας  του έργου καθώς και  συνολική βαθµολογία  µεγαλύτερη από το 70% της µεγίστης συνολικής
βαθµολογίας, που ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο. Συνεπώς, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην εν λόγω
παράγραφο  της  διακήρυξης,  η  εν  λόγω  προσφορά  δεν  γίνεται  δεκτή  για  την  περαιτέρω  διαδικασία  του
διαγωνισµού. Η συνολική βαθµολογία της εταιρείας "V.R.N. S.A." είναι 75,94.    

ΑΔΑ: ΒΕΦΧΩ1Ξ-ΣΓΟ



Για αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως έπεται 
Η  απόφ. αυτή πήρε αριθµ. 350/2012
                                                           
   Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                       ΤΑ  ΜΕΛΗ
ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ                                       

ΑΛΕΞ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ   
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΕΓΚΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΚΡΟ∆ΗΜΗΤΡΗΣ

Α κ ρ ι β έ ς     α π ό σ π α σ µ α
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΑΔΑ: ΒΕΦΧΩ1Ξ-ΣΓΟ


