
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ. 392/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 31/2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

       Θέμα:  Έγκριση  πρακτικού Νο 1  Αποσφράγισης   και   αξιολόγησης προσφορών
διαγωνισμού που αφορά «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού
Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα  Επικίνδυνων  Δένδρων  Δ.Ε.
Λούρου - Ζαλόγγου  (Πολιτική Προστασία 2018)»  

            

   Στην Πρέβεζα,  σήμερα Πέμπτη 21 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.12696/15-06-2018 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.  Ροπόκης Ευάγγελος
      2.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος      2.  Νέσσερης Χρήστος

      3.  Κατσαούνος Θεόδωρος       3.  Κατέρης Κωνσταντίνος
     4.  Ματέρης Κωνσταντίνος
     5.  Κωστούλας Βασίλειος

      6.    Παππάς Δημήτριος

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Μάνθα Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.
O Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ. 388/2018 απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης  επειδή το ανωτέρω
θέμα  είναι  κατεπείγον   λόγω  της  επείγουσας  ανάγκης  εκτέλεσης  εργασιών  πυροπροστασίας
έτους 2018. 
    Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το 4ο  θέμα εκτός  ημερήσιας  διάταξης,  παρουσίασε  την
εισήγηση της  Επιτροπής Διαγωνισμού,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Ζ.Κολέτσου), που έχει
ως εξής: 
  «…Σας  διαβιβάζουμε  το  Πρακτικό  Νο1  Αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  προσφορών
διαγωνισμού που αφορά «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών
Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα  Επικίνδυνων  Δένδρων Δ.Ε. Λούρου - Ζαλόγγου
(Πολιτική Προστασία 2018)» προϋπολογισμού 28.590,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (35.451,60€  συμπ
Φ.Π.Α 24%) και ζητούμε την έγκρισή του.

Ζητούμε την συζήτηση του θέματος προ ημερησίας  διάταξης λόγω της επείγουσας ανάγκης
εκτέλεσης εργασιών πυροπροστασίας έτους 2018.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1   ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων

Και Κλάδεμα  Επικίνδυνων  Δένδρων Δ.Ε. Λούρου - Ζαλόγγου  (Πολιτική Προστασία 2018)»

ΑΔΑ: ΩΙΠΦΩΞΧ-Ξ0Τ



Στο  Δημοτικό  Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  σήμερα  18/06/2018,  ημέρα  Δευτέρα,
συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 που συγκροτήθηκε με
την 102/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση
και  αξιολόγηση  των  προσφορών  που  κατατέθηκαν  στο  πλαίσιο  διενέργειας  του  συνοπτικού
διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  εργασιών  Πυροπροστασίας  –  Αυτεπάγγελτου  Καθαρισμού
Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλαδέματος  Επικίνδυνων  Δένδρων Δ.Ε. Λούρου
- Ζαλόγγου  , σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 11677/4-6-2018 Διακήρυξης του Δημάρχου

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1. Κολέτσου
Ζαχαρένια

Πρόεδρος

2. Σταύρακας Ανδρέας Μέλος
3. Ντόντορος

Δημήτριος
Μέλος

1. Στις  10.00  π.μ.   η  επιτροπή  ολοκλήρωσε  την  παραλαβή  των  φακέλων  προσφορών  που
κατέθεταν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και αυτών που είχαν αποσταλεί στην υπηρεσία.

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 και των οικονομικών προσφορών να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση.

2.  Στη  συνέχεια, η  Επιτροπή  εξέτασε  τα  εξωτερικά  στοιχεία  των  προσφορών  (σφραγισμένος
φάκελος  κ.λ.π).   Όλες  οι  προσφορές  υποβλήθηκαν  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  φέροντας  τις
ενδείξεις που απαιτούσε η διακήρυξη. Συγκεκριμένα, προσφορές υπέβαλαν οι εξής:

Α/
Α

Ονοματεπώνυμο

1. ΛΑΪΝΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Τ. ΝΙΚ
2. ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
3. ΓΑΙΟΣΤΑΤ Τ.Ε.  Ε.Ε. 

3. Ακολούθως,  η  Επιτροπή  αποσφράγισε  τον  κυρίως  φάκελο  προσφοράς,  το  φάκελο  των
δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και το φάκελο της τεχνικής προσφοράς, μονογράφησαν δε
από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.

Οι διαγωνιζόμενοι,  τα δικαιολογητικά συμμετοχής και  οι  τεχνικές  προσφορές που υπέβαλλαν
(σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 της Διακήρυξης), είναι τα εξής:

ΑΔΑ: ΩΙΠΦΩΞΧ-Ξ0Τ



ΕΠΩΝΥΜ
ΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛ
Ο-ΓΗΤΙΚΑ
ΕΚΠΡΟΣ
Ω-ΠΗΣΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ
ΔΙΚ/ΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟ

ΧΗΣ

ΤΜΗ
ΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1 2 3

1

ΛΑΙΝΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ

Ταυτότητα ΤΕΥΔ

* * Υπεύθυνη δήλωση 1
- Ιδιόκτητων ή μισθωμένων 
οχημάτων που διαθέτει για τη 
συγκεκριμένη εργασία,
- θα διαθέσει ανυψωτικό μηχάνημα, 
με ανυψωτ δυνατότητα άνω των 20 
μέτρων
-   όχημα μεταφοράς των φυτικών 
υπολειμμάτων
- διαθέτει τον μικροεξοπλισμό
- θα τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις 
για την ασφάλεια
- δεν μπορεί να εργασθεί θα 
αντικαθίσταται ΑΜΕΣΑ
- θα εκτελείται σύμφωνα με τις 
ανάγκες της υπηρεσίας

ΕΚΣΚΑ
ΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩ
ΤΗΣ 
1.άδεια 
κυκλοφο
ρίας 
εκσκαφέ
ας – 
φορτωτ
ή 
(ΜΕ9138
9)
2.ασφαλ
ιστηρίο
3. της 
βεβαίωσ
ης 
αρμόδια
ς 
υπηρεσί
ας για 
την 
καταβολ
ή τελών 
χρήσης 
των 
οχημάτ
ων.

ΓΕΡΑΝΟΣ 
1.άδεια 
κυκλοφορίας 
(ΜΕ40748) 2. 
Ασφαλιστήριο
3.απόδειξη 
καταβολής 
τελών χρήσης
ΜΕ 
4. 
πιστοποιητικό
έλεγχου 
ανυψωτικού 
μηχανήματος

ΦΟΡΤΗΓΟ
1. άδειας 
κυκλοφορίας 
ελκυστήρα & 
επικαθήμενου 
(ΙΑΕ6130 & 
Ρ32127)
2. Δελτίο 
τεχνικού 
ελέγχου 
φορτηγού/ημι
ρυμολκουμενο
υ
3.ασφαλιστηρ
ίων  
φορτηγού/ημι
ρυ-
μολκουμενου
4. απόδειξη 
καταβολής 
τελών 
κυκλοφορίας

ΕΝΤΥΠΟ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

2

ΜΠΙΜΠΟΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ταυτότητα ΤΕΥΔ

* ΥΠΕΥΘ. ΔΗΛΩΣΗ 1
Ιδιόκτητων ή μισθωμένων οχημάτων 
που διαθέτει για τη συγκεκριμένη 
εργασία - θα μπορούν να εργάζονται 
ταυτόχρονα δύο διαφορετικά 
μηχανήματα 

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤ
ΙΚΟ 1
1.Άδεια 
κυκλοφορίας 
(123722)
2. 
Ασφαλιστήριο
3. Βεβαίωση 
καταβολής 
τελών 
κυκλοφορίας

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤ
ΙΚΟ 2
1.Άδεια 
κυκλοφορίας 
(135626)
2. 
Ασφαλιστήριο
3. Βεβαίωση 
καταβολής 
τελών 
κυκλοφορίας

ΕΝΤΥΠΟ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

3

ΓΑΙΟΣΤΑΤ 
ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΕ

Ταυτότητα

ΤΕΥΔ
– Βεβαίωση 
εγγραφής 
Μ.Ε.Ε.Π.
- Ιδιωτικό 
συμφωνητικό 
τροποποίησης
καταστατικού
ετερόρρυθμης
εταιρείας

* Υπεύθυνη δήλωση 1
- διαθέτει τον μικροεξοπλισμό
- θα τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις 
για την ασφάλεια
- όποιο μηχάνημα – όχημα δεν μπορεί 
να εργασθεί θα αντικαθίσταται 
ΑΜΕΣΑ
- Ότι το έργο θα εκτελείται σύμφωνα 
με τις ανάγκες της υπηρεσίας
Υπεύθυνη δήλωση 2
- Ιδιόκτητων ή μισθωμένων 
οχημάτων που διαθέτει για τη 
συγκεκριμένη εργασία

Υπεύθυ
νη 
δήλωση
5-
Παραχώ
ρησης 
μηχάνημ
ατος 
έργου 
(ΜΕ1038
23)

Υπεύθυ
νη 
δήλωση
6 
-χρήσης 
μισθωμέ
νου 
μηχανήμ
ατος 
έργου 
(ΜΕ1038
23)

ΛΟΙΠΑ  
ΕΓΓΡΑΦ
Α

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤ
ΙΚΟ 1
1.Άδεια 
κυκλοφορίας 
(ΜΕ91083)
2. 
Ασφαλιστήριο
3.Απόδειξη 
καταβολής 
τελών 
κυκλοφορίας

ΠΟΛΥΜΗΧΑ
ΝΗΜΑ
1.Άδεια 
κυκλοφορίας 
(ΜΕ103823)
2. 
Ασφαλιστήριο
3. Απόδειξη 
πληρωμής 
τελών 
κυκλοφορίας

ΕΝΤΥΠΟ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι  και οι  τρεις συμμετέχοντες υπέβαλλαν το
σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

4. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Συγκεκριμένα:
α. Η προσφορά του  ΛΑΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και γίνεται
αποδεκτή.

ΑΔΑ: ΩΙΠΦΩΞΧ-Ξ0Τ



β. Η προσφορά του ΜΠΙΜΠΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και
γίνεται αποδεκτή.
γ. Η προσφορά της ΓΑΙΟΣΤΑΤ Τ.Ε.  ΕΕ είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και γίνεται
αποδεκτή.

5.  Ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων που έγιναν
δεκτοί κατά τα παραπάνω. Οι προσφερόμενες τιμές (άνευ Φ.Π.Α) των διαμορφώνονται ως εξής:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Οικονομική προσφορά σε ευρώ (άνευ Φ.Π.Α.)
ΤΜΗΜΑ 1 ΤΜΗΜΑ 2 ΤΜΗΜΑ 3

1. ΛΑΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -- 395 € 2.900 €
2. ΜΠΙΜΠΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ 13%      ή

21.593,40 €
-- --

3. ΓΑΙΟΣΤΑΤ Τ.Ε.  ΕΕ 18%      ή
20.352,40 €

-- --

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. την υπ.αριθμ. πρωτ. 11677/4-6-2018 Διακήρυξη του Δημάρχου 
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. Την 310/2018 απόφαση της Ο.Ε.  (ΑΔΑΜ 18REQ003137452) για την δέσμευση της πίστωσης.
5. Την 338/2018 απόφαση της Ο.Ε.  (ΑΔΑ ΨΙ36ΩΞΧ-3ΩΩ) για την Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών
Και  Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης  Συνοπτικού Διαγωνισμού Της  Υπηρεσίας  με  τίτλο  «Εργασίες
Πυροπροστασίας  –  Αυτεπάγγελτου  Καθαρισμού  Ιδιωτικών  Οικοπέδων,  Ακάλυπτων  Χώρων  &
Κλάδεμα Επικίνδυνων Δένδρων Δ.Ε. Λούρου - Ζαλόγγου (Πολιτική Προστασία 2018)».

           προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:
1. Την έγκριση του Πρακτικού Νο 1 &
2. Την ανάδειξη του  ΛΑΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ως προσωρινού αναδόχου των τμημάτων 2 & 3 γιατί

η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές και μικρότερη από την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

3. Την ανάδειξη της  ΓΑΙΟΣΤΑΤ Τ.Ε.  ΕΕ  ως προσωρινού αναδόχου του τμήματος  1  γιατί η
προσφορά του είναι  πλήρης,  σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης  και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές και μικρότερη από την προϋπολογισθείσα δαπάνη..…».

    Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.

    Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,
 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
 το άρθρο 172 τ.ν. 3463/2006 
 την αρ.338/2018 ΑΟΕ  (ΑΔΑ ΨΙ36ΩΞΧ-3ΩΩ)
 τις Νόμιμες Διαδικασίες
 την εισήγηση της Υπηρεσίας

ΑΔΑ: ΩΙΠΦΩΞΧ-Ξ0Τ



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)
    

1. Εγκρίνει το πρακτικό Νο1 Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών  διαγωνισμού που
αφορά «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων,
Ακάλυπτων  Χώρων  Και  Κλάδεμα  Επικίνδυνων  Δένδρων  Δ.Ε. Λούρου - Ζαλόγγου
(Πολιτική Προστασία 2018)» προϋπολογισμού 28.590,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (35.451,60€
συμπ Φ.Π.Α 24%).

2. Κηρύσσει  προσωρινό ανάδοχο του τμήματος  1  την  ΓΑΙΟΣΤΑΤ Τ.Ε.  ΕΕ     γιατί η
προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές και μικρότερη από την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

3. Κηρύσσει  προσωρινό ανάδοχο  των τμημάτων  2  & 3  τον  ΛΑΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟ  γιατί η
προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές και μικρότερη από την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

     Ο κ.Παππάς δήλωσε παρών.

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 392/2018.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΔΑ: ΩΙΠΦΩΞΧ-Ξ0Τ
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