
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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                                                                                    Αριθ.Αποφ.509/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 31/2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας «Εργασίες
           Πυροπροστασίας Δήμου Πρέβεζας (ΔΕ Πρέβεζας, ΔΕ Λούρου , ΔΕ Ζαλόγγου)»

 
      

  Στην  Πρέβεζα,   σήμερα  Πέμπτη  3 Αυγούστου  2017  και  ώρα  13.00  μ.μ.  στο  Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου   Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή

Πρέβεζας,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.22097/28-07-2017  πρόσκληση  του  Προέδρου,  που

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

     Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
     1. Πιπιλίδης Λάζαρος Πρόεδρος  1. Ροπόκης Ευάγγελος
     2. Νέσσερης Χρήστος  2.  Κωστούλας Βασίλειος
      3.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος  3. Κατέρης Κωνσταντίνος

      4.  Κατσαούνος Θεόδωρος
     5.  Ματέρης Κωνσταντίνος
     6.  Παππάς Δημήτριος 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Μάνθα Κιτσαντά, δημοτικό υπάλληλο.
 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα, παρουσίασε την εισήγηση  της Επιτροπής Διαγωνισμού,
του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ. υπάλ. Ευαγ.Καζούκας), που έχει ως εξής:  

 «...Σας επισυνάπτουμε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι  της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού της
υπηρεσίας  «Εργασίες  Πυροπροστασίας  Δήμου  Πρέβεζας(ΔΕ  Πρέβεζας,  ΔΕ  Λούρου  ,  ΔΕ
Ζαλόγγου) ».  Παρακαλούμε για την έγκρισή του.

Στην Πρέβεζα σήμερα την 28-07-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα10πμ συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού
του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 18/2017
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση
των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την
υπηρεσία Εργασίες Πυροπροστασίας Δήμου Πρέβεζας(ΔΕ Πρέβεζας, ΔΕ Λούρου , ΔΕ Ζαλόγγου)
Αριθμ. Διακήρυξης20790/14-7-2017))

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1) Ντόντορος Δημήτριος
2) Πρασσά Ιφιγένεια
3) Καζούκας Ευάγγελος

ΑΔΑ: ΨΛΠΥΩΞΧ-ΝΧΡ



1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 10πμ την παραλαβή των φακέλων προσφορών που κατέθεταν οι
ενδιαφερόμενοι.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μπορεί
να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης.

Η Επιτροπή αποφάσισε η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής,  των
τεχνικών προσφορών  να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση.

2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισμένος
φάκελος κ.λ.π).  
 Συγκεκριμένα, προσφορές υπέβαλαν οι εξής:

Α/Α Ονοματεπώνυμο 
1 Μπίμπος Σπυρίδων
2 Γείτονας Ευάγγελος
3 Ρούφη Ιωάννα 
4 Λάμπρης Ιωάννης

5 Τριβλή Χαρίκλεια

6 Τσιμπίκης Αγγελος

Οι προσφορές των Ρούφη Ιωάννα και Τριβλής Χαρίκλειας δεν υποβλήθηκαν σε σφραγισμένο
φάκελο, φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η διακήρυξη στα άρθρα 8 και 9 για τις οποίες δεν
έγινε έλεγχος των δικαιολογητικών και δεν γίνονται αποδεκτές.
3.  Ακολούθως,  η  Επιτροπή  αποσφράγισε  τον  κυρίως  φάκελο  προσφοράς,  το  φάκελο  των
δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και το φάκελο της τεχνικής προσφοράς, μονογράφησαν δε
και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και η τεχνική
προσφορά, ανά φύλλο.
Οι διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Δικαιολογητικά 

1 Μπίμπος Σπυρίδων ΤΕΥΔ
Πίνακα ιδιόκτητων οχημάτων
Αντίγραφα  αδειών  κυκλοφορίας  και
ασφαλειών
Βεβαίωση  καταβολής  τελών  χρήσης
μηχανήματος

2 Γείτονας Ευάγγελος ΤΕΥΔ
Πίνακα ιδιόκτητων οχημάτων
Αντίγραφα  αδειών  κυκλοφορίας  και
ασφαλειών
Βεβαίωση  καταβολής  τελών  χρήσης
μηχανήματο

3 Λάμπρης Ιωάννης ΤΕΥΔ
Πίνακα ιδιόκτητων οχημάτων
Αντίγραφα  αδειών  κυκλοφορίας  και
ασφαλειών
Βεβαίωση  καταβολής  τελών  χρήσης
μηχανήματος

4 Τσιμπίκης Αγγελος ΤΕΥΔ
Πίνακα μισθωμένων οχημάτων
Αντίγραφα  αδειών  κυκλοφορίας  και
ασφαλειών
Βεβαίωση  καταβολής  τελών  χρήσης
μηχανήματος
Υπεύθυνη  Δήλωση  του  ιδιοκτήτη  για

ΑΔΑ: ΨΛΠΥΩΞΧ-ΝΧΡ



παραχώρηση των μηχανημάτων
Υπεύθυνη  δήλωση  του  συμμετέχοντος  για
την χρήση των μηχανημάτων

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι ο Τσιμπίκης Άγγελος δεν υπέβαλε ξεχωριστό
ΤΕΥΔ του οικονομικού φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ Οδηγία 15)
και η προσφορά του δεν γίνεται αποδεκτή.

4.  Η  Επιτροπή  προχώρησε  στην  αξιολόγηση  των  τεχνικών  προσφορών,  εκτός  αυτών  που
απερρίφθησαν για τους παραπάνω λόγους. Συγκεκριμένα:
α. Η προσφορά Μπίμπο Σπυρίδωνα είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και γίνεται
αποδεκτή.
β. Η προσφορά Γείτονα Ευάγγελου είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και γίνεται
αποδεκτή.
γ.  Η  προσφορά Λάμπρη Ιωάννη  είναι  σύμφωνη  με  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  γίνεται
αποδεκτή.
 
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 20790/14-07-2017 Διακήρυξη του Δημάρχου 
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. την υπ’ αριθ.540/28-6-2017 . απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
5. τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή
πρότασης)  ανάληψης  υποχρέωσης,  για  την  ύπαρξη  διαθέσιμου  ποσού,  τη  συνδρομή  των
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο
Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 549.

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:

Την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας
“Εργασίες Πυροπροστασίας Δήμου Πρέβεζας(ΔΕ Πρέβεζας, ΔΕ Λούρου , ΔΕ Ζαλόγγου)” ».

       Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   
       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 την αρ. 234/2017  ΑΔΣ  (ΑΔΑ 9Ω1ΨΩΞΧ-ΛΧΣ)
 την εισήγηση της Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)
   
     1.Εγκρίνει το 1ο  πρακτικό ελέγχου της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού
       της υπηρεσίας “Εργασίες Πυροπροστασίας Δήμου Πρέβεζας (ΔΕ Πρέβεζας, ΔΕ Λούρου ,

   ΔΕ Ζαλόγγου).

2. Απορρίπτει  τις παρακάτω προσφορές καθώς δεν πληρούν  τους όρους της
διακήρυξης:
-  Ρούφη Ιωάννα      (προσφορά 3)
-  Τριβλή Χαρίκλεια   (προσφορά 5)
-  Τσιμπίκης Άγγελος (προσφορά 6)

    

3. Αποδέχεται  τις  παρακάτω  προσφορές  καθώς  είναι  σύμφωνες  με  τους  όρους  της
διακήρυξης:
-  Γείτονας Ευάγγελος (προσφορά 2)
-  Λάμπρης Ιωάννης    (προσφορά 4)
-  Μπίμπος Σπυρίδων   (προσφορά 1)

ΑΔΑ: ΨΛΠΥΩΞΧ-ΝΧΡ



      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  509/2017.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΔΑ: ΨΛΠΥΩΞΧ-ΝΧΡ
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