
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.386/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 30/2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

Θέμα:  Έγκριση πρακτικού  ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού που
αφορά στην «Ναυαγοσωστική κάλυψη  ακτών  Δήμου  Πρέβεζας για το έτος 2018»
   

      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.

 Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το 12ο θέμα,  παρουσίασε  την  εισήγηση   της  Επιτροπής
Διαγωνισμού,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ. υπάλ.Γ.Σακκάς), που έχει ως εξής:  
  «....Σας  διαβιβάζουμε  το   Πρακτικό  ελέγχου  δικαιολογητικών  κατακύρωσης   για  τον
διαγωνισμό “ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018”.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

“ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018”

Στο Δημαρχείο Πρέβεζας την 08/06/2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 οι πιο

κάτω:

1. Σακκάς Γεώργιος

2. Βασιλείου Νικόλαος
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3. Αλισανδράτος Γεώργιος

που αποτελούν την γνωμοδοτική επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών,

όπως ορίσθηκε με την υπ’ αριθ.  612/2017 Α.Δ.Σ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό

κατάστημα  για  τον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  του  προσωρινού  αναδόχου  του

διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο “Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου

Πρέβεζας για το έτος 2018”, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 9598/11-05-2018 διακήρυξη και την  υπ'

αριθ. 345/2018 Α.Ο.Ε.

Εξέταση των δικαιολογητικών κατακύρωσης

Κατά την εξέταση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου διαπιστώθηκαν

τα ακόλουθα:

α/α Είδος

1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ΜΥΡΩΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ [2035/10-04-2018]

2 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής περί 

μη πτώχευσης κλπ

Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας

Αριθμός: 230/2018 – Ημερομηνία έκδοσης: 21-05-2018

3 Υπεύθυνη δήλωση υποχρέωσης 

καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Φωτοτυπία της από 23/05/2018 υπεύθυνης δήλωσης που 

περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά συμμετοχής και η οποία 

συμπεριλαμβάνει την συγκεκριμένη δήλωση

4 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής 

ενημερότητας της επιχείρησης

ΕΦΚΑ

Αρ. Πρωτ.: 367/30-03-2018

5 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής 

ενημερότητας του ιδίου

-

6 Πιστοποιητικό φορολογικής 

ενημερότητας

ΑΑΔΕ

Αρ. Πρωτ.: 64869756/17-05-2018

7 Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης 

Προγραμματισμού και Συντονισμού 

της Επιθεώρησης Εργασιακών 

Σχέσεων ή ένορκη βεβαίωση

Ένορκη βεβαίωση υπ' αριθ. 855/31.05.2018 ενώπιον της 

συμβολαιογράφου κ. Λαδιάς Ελένης.

8 Πιστοποιητικό οικείου 

επιμελητηρίου ή βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλματος από αρμόδια αρχή

ΑΑΔΕ / Στοιχεία Μητρώου – Επιχείρησης

Ημερομηνία εκτύπωσης: 22-05-2018

9 Υπεύθυνη δήλωση περί μη 

αποκλεισμού (άρθρο 74 του 

Ν.4412/2016)

Φωτοτυπία της από 23/05/2018 υπεύθυνης δήλωσης που 

περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά συμμετοχής και η οποία 

συμπεριλαμβάνει την συγκεκριμένη δήλωση

10 Λοιπά έγγραφα α)  Υπεύθυνση δήλωση του περιεχομένου της τεχνικής του 

προσφοράς

β) Υπεύθυνση δήλωση Ν.1 (όπως στην τεχνική προσφορά)

γ) Υπεύθυνση δήλωση Ν.2 (όπως στην τεχνική προσφορά)
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Η  επιτροπή  διαπιστώνει  ότι  τα  προσκομισθέντα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  είναι  ελλιπή
τυπικά,  ως  προς  την  ασφαλιστική  ενημερότητα  του  ιδίου,  έχει  προσκομίσει  όμως  την
ασφαλιστική ενημερότητα της ατομικής του επιχείρησης και  υπεύθυνη δήλωση  ότι δεν χρωστά
ΕΦΚΑ , επί της ουσίας αποδεικνύει την ασφαλιστική του ενημερότητα  και λαμβάνοντας υπ' όψη
τα κάτωθι εισηγείται την οριστική  κατακύρωση του διαγωνισμού στον συμμετέχοντα :
α) τις διατάξεις του άρθρου 73, παρ. 3, του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο:
“Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβλέπει στα έγγραφα της σύμβασης παρέκκλιση:
α) από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 κατ' εξαίρεση,
για  επιτακτικούς  λόγους  δημόσιου  συμφέροντος,  όπως  δημόσιας  υγείας  ή  Προστασίας  του
περιβάλλοντος”.  Στην  προκειμένη  περίπτωση  η  ναυαγοσωστική  κάλυψη  εμπίπτει  στους
επιτακτικούς λόγους  δημόσιας υγείας  εκτιμώντας τον  κίνδυνο  πνιγμού (κάθε χρόνο στην
Ελλάδα καταγράφονται πνιγμοί με μέση συχνότητα 3/ημέρα) .

β) το γεγονός ότι το προσκομισθέν δικαιολογητικό με α/α [4] μπορεί από μόνο του να θεωρηθεί
ως το αποδεικτικό μέσο του άρθρου 80, παρ. 2β, του Ν. 4412/2016.

    Από  τον  προϋπολογισμό  της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού   της  «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΛΥΨΗΣ  ΤΩΝ  ΑΚΤΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΤΟΣ  2018», συνολικού
προϋπολογισμού   350.000,00  ΕΥΡΩ,  αφαιρείται  το  ποσό  των   87.500,00  ΕΥΡΩ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, που αντιστοιχεί   στην «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ
ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» του μηνός Ιουνίου 2018.
    Η συγκεκριμένη  υπηρεσία  ανατέθηκε με απευθείας ανάθεση  με την  αριθ.346/2018
απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας,  στην εταιρεία   Μάριος  Δημ.
Μυρωνάκης. (ο μοναδικός που κατέθεσε προσφορά  στον συγκεκριμένο διαγωνισμό.) 
    Άρα  κατακυρώνεται στην εταιρεία  Μάριος  Δημ.  Μυρωνάκης,  ο διαγωνισμός για τους
μήνες  Ιούλιο Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2018, με προϋπολογισμό  262.500,00 ΕΥΡΩ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. ...» .

       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. 237/2018 ΑΔΣ  (ΑΔΑ    ΩΕ56ΩΞΧ-ΡΕΨ) 
 την αρ. 295/2018 ΑΟΕ  (ΑΔΑ    6ΧΔΒΩΞΧ-8Ν7)
 την αρ. 332/2018 ΑΟΕ  (ΑΔΑ    ΩΗΣΤΩΞΧ-Ρ5Ρ) 
 την αρ. 345/2018 ΑΟΕ  (ΑΔΑ    7Χ2ΔΩΞΧ-ΕΝΛ)
 την αρ. 346/2018 AOE  (ΑΔΑ    ΩΙΧΨΩΞΧ-ΡΕΜ)
 την εισήγηση της Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)
  
   Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τους επαπειλούμενους κινδύνους που διατρέχουν
οι  λουόμενοι  και  την  έκτακτη  ανάγκη  που  προέκυψε,  παραβλέπει  τις  τυπικές  ελλείψεις
συμμετοχής και αποδέχεται την απόφαση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού με βάση
την οποία κηρύσσει οριστικό ανάδοχο τον Μάριο Δημ. Μυρωνάκη και κατακυρώνει την υπηρεσία
με  τίτλο  “ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018” για τους
μήνες Ιούλιο Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2018, ποσού 262.500,00 ευρώ με ΦΠΑ  στον Μάριο
Δημ. Μυρωνάκη  .

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  386/2018.
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΔΑ: ΩΓΧΗΩΞΧ-73Υ
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