
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.136/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 10/2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

 Θέμα: Διαβίβαση πρακτικού Νο 1 αποσφράγισης κ΄ αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού
“Επισκευή κ΄ συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας 2018-19'' και
ορισμός χρόνου αποσφράγισης οικονομικών προσφορών.

       Στην Πρέβεζα,  σήμερα Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 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.4497/02-03-2018 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. Παππάς Δημήτριος
      3.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος 3. Κατέρης Κωνσταντίνος
      4.  Κατσαούνος Θεόδωρος
     5.  Ματέρης Κωνσταντίνος   
     6.  Κωστούλας Βασίλειος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Μπόμπορη Σταύρο , δημοτικό υπάλληλο.

  O Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ.134/2018 απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης  επειδή το ανωτέρω θέμα
είναι  κατεπείγον  λόγω  της  επείγουσας  ανάγκης  τεχνικής  υποστήριξης  των  οχημάτων  και
μηχανημάτων του Δήμου.    
 
 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, παρουσίασε την εισήγηση  της
Επιτροπής Διαγωνισμού,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ. υπάλ. Ζαχ.Κολέτσου), που έχει ως εξής:  
          
«...Σας υποβάλλουμε το Πρακτικό Νο1 Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού που 
αφορά στην «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας 2018-2019»
προϋπολογισμού 284.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. ( 352.160,00€ συμπ Φ.Π.Α 24%). 
     

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  Νο  1

Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών  διαγωνισμού που αφορά στην «Επισκευή και
συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας 2018-2019»

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας σήμερα 5-3-2018, ημέρα Δευτέρα, συνήλθε η
Επιτροπή Διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την  102/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
προκειμένου  να  προβεί  στην  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των  προσφορών  του
διαγωνισμού  με  τίτλο   «Επισκευή και  συντήρηση οχημάτων και  μηχανημάτων του  Δήμου

ΑΔΑ: ΩΕΙΡΩΞΧ-ΡΙΣ



Πρέβεζας 2018-2019», σύμφωνα με την αρ.πρωτ.  1780/26-1-2018  διακήρυξη του Δημάρχου,
αποτελούμενη από τους:

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Ιδιότητα
ΚΟΛΕΤΣΟΥ  ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΠΕ Γεωπόνων Πρόεδρος Επιτροπής
ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕ Γεωπόνων Τακτικό Μέλος Επιτροπής
ΝΤΟΝΤΟΡΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕ Γεωπόνων Τακτικό Μέλος Επιτροπής

Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με
τα  διαπιστευτήρια,(όνομα  χρήστη  και  κρυφό  προσωπικό  κωδικό  πρόσβασης)  και  επέλεξε  τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό α/α 53017 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος
από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το
άρθρο 1.5 στο διαγωνισμό, προσφορά από τους παρακάτω προμηθευτές: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ο
Μ
Α
Δ
Α

Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η
1 Αργύρης Κων/νος - Ηλεκτρολογείο  

Αυτοκινήτων
Χ

2 Κατωγιάννης Ηλίας  & Σια  ΟΕ Χ
3 Νικόλαος Θάνης  ΙΚΕ Χ
4 Ντόντας Γεώργιος -Μηχανουργείο Χ
5 Καζούκας Απόστολος – Εμπόριο ελαστικών – 

Βουλκανιζατέρ
Χ

6 Μπαλακέρας Νικόλαος – Επισκευή Ελαστικών Χ

Στη  συνέχεια  τα  μέλη  της  επιτροπής  προχώρησαν  στην  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των
υποφακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να
είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.
Επιπλέον  η   επιτροπή  κατά  την  φάση  αυτή  της  διαδικασίας  παρέλαβε  τους  αντίστοιχους
ενσφράγιστους φάκελους των προσφορών που υπέβαλλαν εμπρόθεσμα οι ανωτέρω προμηθευτές,
σύμφωνα με το άρθρο 3.1.1 της διακήρυξης ως εξής:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Α/Α
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.

1 Αργύρης Κων/νος - Ηλεκτρολογείο  Αυτοκινήτων 91198 4515/2-3-2018
2 Κατωγιάννης Ηλίας  & Σια  ΟΕ 91253 4208/26-2-2018
3 Νικόλαος Θάνης  ΙΚΕ 91197 4317/1-3-2018
4 Ντόντας Γεώργιος -Μηχανουργείο 90889 4398/2-3-2018
5 Καζούκας Απόστολος – Εμπόριο ελαστικών – 

Βουλκανιζατέρ
90877 4158/28-2-2018

6 Μπαλακέρας Νικόλαος – Επισκευή Ελαστικών 91206 3938/27-2-2018
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Στη  συνέχεια  η  επιτροπή  προέβη  στην  αποσφράγιση  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  των
τεχνικών  προσφορών  που  υπέβαλλαν  οι  ανωτέρω  συμμετέχοντες  οικονομικοί  φορείς  τόσο
ηλεκτρονικά όσο και εγγράφως και κατέγραψε αυτά στον ακόλουθο πίνακα:

Συμμετέχων

Αργύρης
Κων/νος -

Ηλεκτρολογείο
Αυτοκινήτων

Κατωγιάννης
Ηλίας  & Σια  Ο.Ε.

Νικόλαος Θάνης
ΙΚΕ

Ντόντας Γεώργιος -
Μηχανουργείο

Καζούκας
Απόστολος –

Εμπόριο ελαστικών
– Βουλκανιζατέρ

Μπαλακέρας
Νικόλαος –
Επισκευή

Ελαστικών
Δικαιολογητικό

1 Ε.Ε.Ε.Π. Χ Χ Χ Χ Χ Χ

2
Άδεια 
Λειτουργίας

Χ Χ Χ - Χ Χ

3
Δήλωση 
Εξοπλισμού

Χ Χ Χ Χ Χ Χ

4
Δήλωση 
προσωπικού

Χ Χ Χ Χ Χ Χ

5

Υπεύθυνη 
δήλωση 
ανταλλακτικών - 
εγγύησης

Χ Χ Χ Χ Χ Χ

6 ΛΟΙΠΑ
Ταυτότητα -

Έναρξη
Μεταβολές

Ταυτοτητα1, 2 –
Πιστοποιητικό

ΓΕΜΗ -

Ταυτότητα –
Πιστοποιητικό

Επιμελητηρίου –
Έναρξη

Καταστατικού –
Αίτηση Αλλαγής

Επωνυμίας

Απαλλακτικό
υποχρέωσης αδείας

λειτουργίας -
Ταυτότητα –

Πιστοποιητικό
Επιμελητηρίου –

Έναρξη Εργασιών –
Αναγγελία Πρόσληψης

– Taxisnet
Δραστηριότητες

Ταυτότητα –
Πιστοποιητικό

Επιμελητηρίου –
Έναρξη Εργασιών
– Άδεια Άσκησης
Επαγγέλματος

Ταυτότητα –
Πιστ/κό

Επιμελητηρίου
– Έναρξη

Εργασιών –
Πίνακας

Προσωπικού

 
Η  επιτροπή  διενέργειας  και  αξιολόγησης  του  διαγωνισμού,  από  τον  αναλυτικό  έλεγχο  των
δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  των  τεχνικών  προσφορών  που  υπέβαλαν  οι  συμμετέχοντες
οικονομικοί φορείς τόσο ηλεκτρονικά όσο και εγγράφως, διαπίστωσε τα ακόλουθα:

1. Ο συμμετέχων «Αργύρης Κων/νος-Ηλεκτρολογείο Αυτοκινήτων» διαθέτει  άδεια λειτουργίας
που  αφορά  ηλεκτροτεχνείο  συντήρησης  και  επισκευής  επιβατικών  και  φορτηγών  <  3,5
τόνων , άδεια για τοποθέτηση και επισκευή ταχογράφων και άδεια για κάρτες καυσαερίων. Η
άδεια αυτή είναι σχετική με το αντικείμενο της κατηγορίας στην οποία υπέβαλε προσφορά
ήτοι:  «Επισκευή  ηλεκτρολογικών  συστημάτων  οχημάτων  και  μηχανημάτων  έργου
συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών» και επιπλέον διαθέτει τον απαιτούμενο για την
κατηγορία εξοπλισμό. Για το λόγο αυτό η επιτροπή εισηγείται ότι η προσφορά του μπορεί να
γίνει αποδεκτή.

2. Η προσφορά του συμμετέχοντα  «Κατωγιάννης Ηλίας  & Σια  Ο.Ε.»  πληροί όλες τις απαιτήσεις
της διακήρυξης.

3. Η  προσφορά  του  συμμετέχοντα   «Θάνης  Νικόλαος»  πληροί  όλες  τις  απαιτήσεις  της
διακήρυξης.

4. Ο  συμμετέχων  «Ντόντας  Γεώργιος-Μηχανουργείο»  προσκόμισε  απαλλακτικό  από  την
υποχρέωση έκδοσης άδειας λειτουργίας ως μηχανουργείο λόγω δυναμικότητας. Κατά τα άλλα
η προσφορά του πληροί όλες τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

5. Ο συμμετέχων «Καζούκας Απόστολος – Εμπόριο ελαστικών – Βουλκανιζατέρ» πληροί όλες τις
απαιτήσεις της διακήρυξης.

6. Ο συμμετέχων «Μπαλακέρας Νικόλαος – Επισκευή Ελαστικών» διαθέτει  βεβαίωση νόμιμης
λειτουργίας  που  αφορά  συνεργείο  επισκευής  και  συντήρησης  τροχών  επιβατικών  και
φορτηγών  <  3,5  τόνων.  Όμως,  σύμφωνα  με  την  διακήρυξη,  η  ομάδα  Ζ:  «Επισκευή
συντήρηση ελαστικών συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών»  στην οποία συμμετέχει ο
ενδιαφερόμενος αφορά οχήματα όλων των κατηγοριών ήτοι και > 3,5 τόνων. Για το λόγο
αυτό η επιτροπή κρίνει ότι η προσφορά του δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή
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7. Για  την  ομάδα  Δ:  «Επισκευή  και  συντήρηση  υπερκατασκευών  απορριμματοφόρων,
συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών», προϋπολογισμού 68.200,00  € δεν κατατέθηκε
καμία προσφορά

8. Για  την  ομάδα  Ε:  «Επισκευή  συντήρηση  σαρώθρων  συμπεριλαμβανομένων  των
ανταλλακτικών», προϋπολογισμού 14.880,00 € δεν κατατέθηκε καμία προσφορά

9. Για  την  ομάδα  Η:  «Επισκευή  συντήρηση  δικύκλων  συμπεριλαμβανομένων  των
ανταλλακτικών», προϋπολογισμού 248,00 € δεν κατατέθηκε καμία προσφορά

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
2. την υπ’ αριθ.: 1780/26-1-2018  Διακήρυξη του Δημάρχου
3. το  άρθρο  3.1.2  την  ως  άνω  Διακήρυξης  στο  οποίο  αναφέρεται  ότι  το  Πρακτικό  Νο1
«..κοινοποιείται στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών..»

κατόπιν τούτου
σας διαβιβάζουμε το Πρακτικό Νο1 του διαγωνισμού με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων και
μηχανημάτων  του  Δήμου Πρέβεζας  2018-2019»  προκειμένου  να  ορίσετε  ημερομηνία  και  ώρα
αποσφράγισης του (υπο) φακέλου των οικονομικών προσφορών...».

       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 εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Καθορίζει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών να γίνει την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 και

ώρα 10.00 π.μ.

         Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 136/2018.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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