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ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ
«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»
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Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 69112 / 57 / Β / 09 / 16

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της αριθ. 11/12-07-2019
Συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας
Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο
«Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε»
Αριθ.Αποφ.54/2019

Θέμα: 2ο
Εξέταση
πρακτικών
επιτροπής
αξιολόγησης
δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού
για την προμήθεια σκυροδέματος

Στα Λουτρά Δήμου Αλμωπίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής
Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου, με
διακριτικό τίτλο «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», που
έχει έδρα στα Λουτρά του Δήμου Αλμωπίας, με αρ. ΜΑΕ 69112/57/β09/16 και
Α.Φ.Μ. 090090279 της Δ.Ο.Υ. Αριδαίας, σήμερα 12 Ιουλίου 2019, ημέρα της
εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ συγκεντρώθηκε το
Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρίας, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 962/09-07-2019 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 25 του καταστατικού της εταιρίας όπως ισχύει σήμερα, για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία (παρ. 2 του άρθρου 26 του
καταστατικού της εταιρίας) δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6) μέλη δηλαδή :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μπίνος Δημήτριος του Γεωργίου
Πέγιου Χρυσάνθη του Κωνσταντίνου
Μπίνας Ιωάννης του Γεωργίου
Τραϊανού Μαρία του Δημητρίου
Δόντσος Χρήστος του Νικολάου
Δήμτσης Χρήστος του Τραϊανού

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μπαγκή Αικατερίνη του Ευάγγελου
2. Ούτσκας Πέτρος του Ιωάννη
3. Μπουρνάζη Μελπομένη του Δημητρίου
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ύστερα από τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην εισήγησή του για το 2ο θέμα
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου:
Σύμφωνα με την περίπτ. δ της παρ.1 του άρθρου 6 της απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ
43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β') το διοικητικό συμβούλιο διοικεί
και διαχειρίζεται τις υποθέσεις που αφορούν την επιχείρηση και ιδιαίτερα αποφασίζει
για τον τρόπο ανάθεσης των μελετών, εκτέλεσης των έργων και διενέργειας των
προμηθειών υλικών και υπηρεσιών, αναθέτει τη σύνταξη των μελετών και την
εκτέλεση των έργων και εγκρίνει τις μελέτες και τις προμήθειες, στα πλαίσια της
ισχύουσας για τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής νομοθεσίας στο πλαίσιο του
κανονισμού της παρ.2 του άρθρου 257 ΔΚΚ.
Στην παρ.2 του άρθρου 257 του ΔΚΚ όπως έχει τροποποιηθεί από την περίπτ. 38 της
παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/16 ορίζονται τα εξής:
«Η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης των έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών
των κοινωφελών επιχειρήσεων, καθώς και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
διενεργείται σύμφωνα με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που ισχύουν για τους Ο.Τ.Α..»
Βάσει της 44/2019 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του
συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σκυροδέματος, εκδόθηκε η διακήρυξη
του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (αριθ. Πρωτ. 689/17.05.2019).
Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό 1 συμμετέχων, ο οποίος και έγινε δεκτός,
για τους λόγους που αναφέρονται στο υπ’ αριθμόν 736/29-05-2019 πρακτικό της
επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 4/2019
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, γνωμοδότησε με το υπ’ αριθμόν 737/29-052019 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών προς το
Διοικητικό Συμβούλιο για την ανάδειξη της εταιρείας ΑΤΛΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΚΕ
ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού διότι η προσφορά που υπέβαλε κρίθηκε
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και
προσέφερε χαμηλότερη τιμή με ποσό ύψους 40.014,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α (40.322,88
ευρώ άνευ Φ.Π.Α. αρχικό).
Με την υπ΄αριθ. 47/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν τα
ανωτέρω πρακτικά. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, η εταιρεία ΑΤΛΑΣ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΚΕ κλήθηκε με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 795/14.06.2019 πρόσκληση του
Προέδρου να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο, εντός 10 ημερών από την
κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόμενα από το άρθρο 14 της διακήρυξης
δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 14/06/2019. Ο
προσωρινός ανάδοχος με το 840/24.06.2019 αίτημά του ζήτησε παράταση για την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Η επιχείρηση με το 867/26.06.2019
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έγγραφό της που το κοινοποίησε στις 28.06.2019 συναινεί στην παράταση για την
κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης όπως ορίζει το άρθρο 8 της διακήρυξης
689/17.05.2019, με προθεσμία 5 ημερών από την σχετική κοινοποίηση. Ο ανάδοχος
κατέθεσε στην υπηρεσία το σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών την 02/07/2019,
συνεπώς εμπροθέσμως.
Η Επιτροπή διαγωνισμού με το υπ’ αριθ. 895/02.07.2019 πρακτικό αφού προχώρησε
σε αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έλεγχο τους,
διαπίστωσε τα εξής:
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:
1. Γραμμάτιο Συστάσεως Παρακαταθήκης Νο: 1928, ύψους 2.000,70€, για την
εγγύηση καλής εκτέλεσης
2. Πιστοποιητικό πρωτοδικείου περί μη κήρυξης σε πτώχευση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση,
συνδιαλλαγή-εξυγίανση, αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή άλλη
κατάσταση και δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη
ανάλογη κατάσταση
3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου
4. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
5. Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ - ΙΚΑ σε ισχύ
6. Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ - ΟΑΕΕ σε ισχύ
7. Πιστοποιητικό εγγραφής επιμελητήριου
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι τα λοιπά δικαιολογητικά είναι
ορθά και πλήρη σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 14 της διακήρυξης.
Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, το Διοικητικό
Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα (Ν.4605/2019)
- τους όρους της υπ΄αριθ. 689/17.05.2019 διακήρυξης
- τα υπ’ αριθ. 736/29-05-2019 και 737/29-05-2019 πρακτικά της επιτροπής
διαγωνισμού
- τα στοιχεία του φακέλου
- το άρθρο 6 της απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007
τεύχος Β')
- την παρ.2 του άρθρου 257 του ΔΚΚ, όπως έχει τροποποιηθεί από την περίπτ. 38 της
παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/16, όπως όλα τα παραπάνω σήμερα ισχύουν
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει το αριθ. Πρωτ. 895/02.07.2019 πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών
κατακύρωσης της επιτροπής για την προμήθεια σκυροδέματος
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Β. Εγκρίνει την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού στην ανάδοχο εταιρεία
ΑΤΛΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΚΕ
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του
Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 54/2019
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτρά 12/07/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τα Μέλη

