
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.372/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 23/2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

Θέμα:Έγκριση πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού  επιλογής  αναδόχου  και  κατακύρωσης   του  έργου  «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΡΓΟ 2003ΣΕ05500005‐
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»
   

  Στην Πρέβεζα,  σήμερα Πέμπτη 14 Ιουνίου 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.12110/08-06-2018 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.  Κατέρης Κωνσταντίνος
     2.  Ροπόκης Ευάγγελος  2.  Παππάς Δημήτριος
     3.  Νέσσερης Χρήστος

      4.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος
      5.  Κατσαούνος Θεόδωρος
     6.  Ματέρης Κωνσταντίνος
     7.  Κωστούλας Βασίλειος

 
    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Μάνθα Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.
  O Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  των  μελών  της  Ο.Ε  ότι  με  την  αριθμ.370/2018 απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης  επειδή
το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον διότι το έργο αφορά έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο
Εσωτερικών για την αντιμετώπιση ζημιών από τις θεομηνίες και πρέπει να μην χαθεί πολύτιμος
χρόνος μέχρι την έναρξη των εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών. 
   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, παρουσίασε την εισήγηση
της  Επιτροπής Διαγωνισμού,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ. υπάλ. Θ.Οικονόμου), που έχει ως
εξής:  
  «..Ο  ανοιχτός  ηλεκτρονικός  διαγωνισμός  για  την  κατασκευή  του  έργου  «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ  ΚΑΙ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΖΗΜΙΩΝ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ  ΠΟΥ  ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ
ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΚΑΙ  Β ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  ΕΡΓΟ 2003ΣΕ05500005‐ΕΚΤΑΚΤΗ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»  διεξήχθη στις  10/05/2018  μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΗΔΗΣ  από  την  επιτροπή  διεξαγωγής  διαγωνισμού  η  οποία
συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 213/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

  Με την αρ πρ. 305/2018 απόφαση του ΔΣ Πρέβεζας εγκρίθηκε το πρακτικό -1- και ορίστηκε
προσωρινός ανάδοχος του έργου του θέματος ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΟΡΡΑ-
ΟΝ Α.Τ.Ε.» 

Την 11 / 06 / 2018 στην διαδικτυακή πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΕΣΗΔΗΣ (Συστημικός
αριθμός : 72046) υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά προσωρινού ανάδοχο από τον οικονομικό
φορέα με ην επωνυμία «ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.», βάση της αρ πρ. 11492/ 04 - 06 - 2018 πρόσκληση
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της αναθέτουσας αρχής που κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο μέσω της λειτουργικότη-
τας της «Επικοινωνίας» 

Σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και την παρ 4.2 (δ) του άρθρο 4 της διακήρυξη του έργου, η
Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού Πρακτικού -2- , το
οποίο κοινοποιεί ως «εσωτερικό» μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία» του υποσυστήματος ΕΣΗ-
ΔΗΣ προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή, ως κάτωθι:

Πρακτικό - 2 

Επιτροπής Διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την
κατασκευή  του  έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΡΟΛΗΨΗΣ  ΚΑΙ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΖΗΜΙΩΝ  ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ  ΕΡΓΟ 2003ΣΕ05500005‐ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» 

Στην Πρέβεζα,  την 14-06- 2018 και  ώρα 10.00 π.μ.,  η  Επιτροπή Διενέργειας  του ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  ΕΡΓΟ 2003ΣΕ05500005‐ΕΚΤΑΚΤΗ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΔΗΜΟΥ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ»,  προϋπολογισμού  300.000,00  €  (με  Φ.Π.Α.)  η  οποία
συγκροτήθηκε με την αριθμ. 213/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας και
αποτελείται από: 

1) Θεόδωρο Οικονόμου, υπάλληλο Δήμου Πρέβεζας, ως πρόεδρο
2) Μάνθο Μυριούνη, υπάλληλο Δήμου Πρέβεζας, ως μέλος
3) Γεώργιο Τάγκα, υπάλληλο Δήμου Πρέβεζας, ως μέλος

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με παρόντα τα μέλη της προκειμένου να προβεί στον έλεγχο
των  δικαιολογητικών  που  υποβλήθηκαν  την  11/06/  2018  στην  διαδικτυακή  πύλη
(www.promitheus.gov.gr) του ΕΣΗΔΗΣ (Συστημικός αριθμός : 72046) από τον προσωρινό ανάδοχο με
την επωνυμία «ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.», βάση της αρ πρ. 11492/ 04 - 06 – 2018 πρόσκλησης της αναθέτου-
σας αρχής που κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», καθώς
και στην αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή.

Την 12 / 06 / 2018 και με αρ. πρωτ. 12323 υποβλήθηκε από τον οικονομικό φορέα «ΟΡΡΑΟΝ
Α.Τ.Ε.» στο πρωτόκολλο του Δήμου σφαγιασμένος φάκελος των δικαιολογητικών που απαιτείται να
προσκομισθούν  σε  πρωτότυπη  μορφή,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  11  παρ.  2  του  ν.
2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'',  όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1
παρ. 2 του ν. 4250/2014.

Η Επιτροπή διαγωνισμού ολοκλήρωσε την διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρω-
σης του προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με την παρ. 4.2 του άρθρου 4 της διακήρυξης και διαπίστω-
σε ότι :

α) Η υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου είναι εμπρόθε-
σμη. 

β) Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του έργου
του θέματος.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει το έργο της
και υποβάλλει το παρόν Πρακτικό -2- στην Αναθέτουσα Αρχή για την κατακύρωση του έργου
με τίτλο  «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟ-
ΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩ-
ΡΑΣ  ΕΡΓΟ 2003ΣΕ05500005‐ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» στον οικο-
νομικό φορέα με την επωνυμία «ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.» με ποσό προσφοράς 121.192,43 € (χωρίς
Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση Εμ = 49,91 %, διότι προσέφερε την χαμηλότερη τιμή κατασκευής
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του έργου θέματος , καλύπτοντας όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής του Διαγωνισμού σύμφω-
να με την σχετική διακήρυξη. (ΑΔΑΜ: 18PROC002919367)

Αναλυτικά η προσφορά : 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  89.309,04 €
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   16.075,63€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  15.807,70€
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  0,06€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 121.192,43 € χωρίς τη δαπάνη του ΦΠΑ

Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της διακήρυ-
ξης και στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΥΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες συμβάσεις Έρ-
γων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΥΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

3. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει

4. Την υπ’ αριθ. 213/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής που αφορά στην έγκριση
των όρων δημοπράτησης του έργου

5. Την υπ'  αρ.  πρωτ.  7289 /  2018 διακήρυξη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
(ΑΔΑΜ:18PROC002919367),

6. Την αρ 305 / 2018 απόφαση O.E. Δήμου Πρέβεζας περί έγκρισης του πρακτικού -1-. 

7. Την αρ πρ. 11492 / 04 - 06 - 2018 πρόσκληση αναθέτουσας αρχής περί υποβολής δι-
καιολογητικών προσωρινού αναδόχου

8. Το υπ' αρ. πρ 12490 / 14-05-2018 Πρακτικό-2- της Επιτροπής Διαγωνισμού

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1) Την έγκριση του Πρακτικού -2- της Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνι-
σμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο  «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗ-
ΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΚΑΙ
Β  ΒΑΘΜΟΥ  ΤΗΣ  ΧΩΡΑΣ   ΕΡΓΟ  2003ΣΕ05500005‐ΕΚΤΑΚΤΗ  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΔΗΜΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

2) Την  κατακύρωση του  έργου  στην  Εργοληπτική  Επιχείρηση  με  την  επωνυμία  «ΟΡΡΑΟΝ
Α.Τ.Ε.» με ποσό προσφοράς 121.192,43 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση Εμ= 49,91 %,
διότι προσέφερε την χαμηλότερη τιμή κατασκευής του έργου, καλύπτοντας όλες τις προϋπο-
θέσεις συμμετοχής του Διαγωνισμού σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη. 

Αναλυτικά η προσφορά : 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  89.309,04 €
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   16.075,63 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  15.807,70 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  0,06 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  121.192,43 € χωρίς τη δαπάνη του ΦΠΑ
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3) Την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του Πρακτικού -2- και κατακύρωσης του διαγωνι-
σμού σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με την παράγραφο
4.2 (δ) του άρθρου 4 της διακήρυξης..... ».
       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. 213/2018 ΑΟΕ (ΑΔΑ  ΨΠΕΕΩΞΧ-Φ45)
 την αρ. 305/2018 ΑΟΕ (ΑΔΑ  Ω1ΞΩΩΞΧ-ΡΘΔ)
 την εισήγηση της επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

1)  Εγκρίνει  το  Πρακτικό-2  της  Επιτροπής  Διενέργειας  Ανοικτού  Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού
μέσω ΕΣΗΔΗΣ  για  το  έργο  «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΡΟΛΗΨΗΣ  ΚΑΙ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ  ΕΡΓΟ 2003ΣΕ05500005 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»‐

2) Κατακυρώνει το  έργο στην Εργοληπτική Επιχείρηση με την επωνυμία «ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.»
με ποσό προσφοράς  121.192,43 €  (χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση Εμ= 49,91 %, διότι
προσέφερε την χαμηλότερη τιμή κατασκευής του έργου, καλύπτοντας όλες τις προϋποθέσεις
συμμετοχής του Διαγωνισμού σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη.

Αναλυτικά η προσφορά : 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  89.309,04 €
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   16.075,63 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  15.807,70 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  0,06 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  121.192,43 € χωρίς τη δαπάνη του ΦΠΑ

    3) Να κοινοποιηθεί η απόφαση έγκρισης του Πρακτικού-2- και κατακύρωσης του διαγωνισμού

   σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 (δ)

   του άρθρου 4 της διακήρυξης. 

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  372/2018.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΔΑ: 7ΘΙΣΩΞΧ-Κ6Ζ
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