
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.553/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 48/2018 της  συνεδρίασης της Οικονομικής

 Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

Θέμα:Έγκριση  πρακτικού  Νο  2  της  Επιτροπής  Διενέργειας  του  Ανοιχτού
Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού  επιλογής  αναδόχου  για  την  κατασκευή  του  έργου  «
Σ018 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ » 

           

   Στην Πρέβεζα,  σήμερα Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 και ώρα  13:00 π.μ. στο Δημοτικό

Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική συνεδρίαση η  Οικονομική Επιτροπή

Πρέβεζας,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.20374/28-9-2018 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.Νέσσερης Χρήστος
      2.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος 2.Πανταζής Νικόλαος  
      3.  Κατσαούνος Θεόδωρος
      4.  Ματέρης Κωνσταντίνος
      5.  Κωστούλας Βασίλειος
      6.  Παππάς Δημήτριος
      7.  Κακιούζης Χαράλαμπος

 

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Μάνθα Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

  Ο Πρόεδρος   έθεσε  υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι  με την αριθμ. 552/2018 απόφαση
Οικονομικής  Επιτροπής,  εγκρίθηκε  η  συζήτηση  του  θέματος  ως  προ  ημερήσιας  διάταξης
επειδή  το ανωτέρω θέμα είναι  κατεπείγον προκειμένου να γίνει  η επιλογή του αναδόχου
για την άμεση έναρξη των εργασιών στα σχολεία. 
  Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το 1ο θέμα  εκτός  ημερήσιας  διάταξης, παρουσίασε  την
εισήγηση  της  Επιτροπής Διαγωνισμού,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ. υπάλ.Ηλ.Τάγκας), που
έχει ως εξής:  
 «...Ο ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου «Σ018 Επισκευή και
συντήρηση σχολείων Δήμου Πρέβεζας » διεξήχθη στις 17/08/2018 μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ από την επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού η
οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 413/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Με την αριθμ. 496 /2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

εγκρίθηκε  το πρακτικό -1- και  ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου του θέματος ο

οικονομικός φορέας με την επωνυμία “ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ  ΕΔΕ ”    

Την  25/09/2018  στην  διαδικτυακή  πύλη  (www.promitheus.gov.gr)  του  ΕΣΗΔΗΣ

(Συστημικός αριθμός : 72046) υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά προσωρινού ανάδοχο από τον

οικονομικό φορέα με ην επωνυμία “ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ  ΕΔΕ ”,  βάση της
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αρ πρ.  19289/17-09-2018 πρόσκλησης  της  αναθέτουσας  αρχής  που  κοινοποιήθηκε  στον

προσωρινό ανάδοχο μέσω της λειτουργικότητας 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 ΕΣΗΔΗΣ προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή, ως κάτωθι:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (2o)
 Δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του

έργου:
«Σ018 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» ,

Προϋπολογισμού 174.518 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας σήμερα στις 26-09-2018, ημέρα
Tετάρτη και ώρα 9:00 πμ οι υπογράφοντες:
1. Ελένη Βασιλειάδου, ΠΕ Αρχ. Μηχανικών στη Δ/νση Τ.Ε.  Π.Ε. Πρέβεζας, ως   Πρόε-

δρος,
2. Γλυκερία Βαγγελάκη , ΤΕ  Μηχ/γων Μηχανικών, υπάλληλος στη  Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβε-

ζας, ως Μέλος,
3. Ερωτόκριτος Δράκος , ΤΕ Ηλεκ/γων Μηχανικών στη Δ/νση Τ.Ε.  Π.Ε. Πρέβεζας, ως

Μέλος, 
της  επιτροπής  διαγωνισμού  που  συστάθηκε  με  την  με  αρ.  413/2018   απόφαση  της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας (ΑΔΑ: ΩΑΝΝΩΞΧ-4Υ3), μετά το από 18-6-
2018 αποτέλεσμα κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ,  συνήλθαμε σε συνεδρίαση,  προκειμένου να
ολοκληρώσουμε το από  24.8.2018 πρακτικό της δημοπρασίας του παραπάνω έργου. 

    Έχοντας υπόψη:
 1. Την αρ. 496/30.8.2018(θέμα 1ο  εκτός ημερησίας διάταξης) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής  Δήμου  Πρέβεζας  με  την  οποία  εγκρίθηκε  το  από  24.8.2018  Πρακτικό   της
Επιτροπής  Διαγωνισμού  βάσει  των διατάξεων  του άρθρου 95 του Ν 4412/2016,  για  την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του  έργου : «Σ018 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» Δήμου Πρέβεζας, Προϋπολογισμού 174.518 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) κατά την
οποία,  προσωρινός  μειοδότης  αναδείχθηκε  η  Εργοληπτική  Επιχείρηση  του  κ.  Νικολάου
Κασσαβού  του Χρήστου ΕΔΕ, η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση τριάντα έξι  τοις
εκατό (36,00%), με προσφερόμενο ποσό (χωρίς ΦΠΑ) 90.073,80  € και συνολική δαπάνη με
ΦΠΑ  111.691,51€.          

2.  Την  από  4/9/2018  κοινοποίηση  απόφασης  έγκρισης  του  πρώτου  πρακτικού  στους
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μέσω της “επικοινωνίας” του ΕΣΗΔΗΣ.
 
3.  Το  γεγονός  ότι  δεν  υποβλήθηκαν  ενστάσεις  κατά  της  ανωτέρω  απόφασης  στο
καθοριζόμενο χρονικό διάστημα. 

4.  Το  άρθρο  4  παρ.  2α  της  διακήρυξης,  σύμφωνα  με  το  οποίο  η  αναθέτουσα  αρχή
προσκάλεσε, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, μέσω
της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»  καθώς  και  με  το  αρ.  πρωτ.  19289/17.09.2018
έγγραφό της, τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, τα
δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2 - 23.10 της διακήρυξης. 

5.  Τα  δικαιολογητικά  του  κ.  Νικολάου  Κασσαβού   του  Χρήστου,  ΕΔΕ,  προσωρινού
αναδόχου,  που  υποβλήθηκαν  από  τον  οικονομικό  φορέα  ηλεκτρονικά,  μέσω  της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή.
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6.  Την  από  25.09.2018  αίτηση  του  κ.  Νικολάου  Κασσαβού   του  Χρήστου,  ΕΔΕ,
προσωρινού  αναδόχου,  με  την  οποία  κατέθεσε  προς  την  Επιτροπής  Διαγωνισμού
σφραγισμένο φάκελο με τα παραπάνω δικαιολογητικά. 
Η Επιτροπή έκανε τον απαραίτητο έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο
23.2 - 23.10 της διακήρυξης και βρήκε αυτά σύμφωνα με τη διακήρυξη. Κατόπιν τούτου
εισηγείται  την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση του κ.  Νικολάου
Κασσαβού  του Χρήστου, ΕΔΕ, η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση τριάντα έξι
τοις εκατό (36,00%), με προσφερόμενο ποσό (χωρίς ΦΠΑ) 90.073,80  € και συνολική
δαπάνη με ΦΠΑ  111.691,51€.          

 Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του από 24.08.2018 Πρακτικού 
δημοπρασίας.
 

Κατά  της  απόφασης  αυτής  χωρεί  ένσταση,  κατά  τα  οριζόμενα  στην  παράγραφο  4.3  της

διακήρυξης και στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:

-Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΥΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες συμβάσεις    
  Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
-Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΥΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  
  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
-Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), όπως 
  τροποποιήθηκε και ισχύει
-Τις διατάξεις του N. 4555/18 [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι»
-Την υπ’ αριθ. 414/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής που αφορά στην έγκριση  
  των όρων δημοπράτησης του έργου
-Την υπ' αρ. πρωτ.12861/19.06.2018  διακήρυξη του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
  διαγωνισμού (ΑΔΑΜ:PROC003396691),
-Την αρ  496/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας περί έγκρισης 
  του πρακτικού -1-. 
-Την αρ πρ. 19289/17-09-2018 πρόσκληση αναθέτουσας αρχής περί υποβολής 
  δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
-Το από 26-09-2018  Πρακτικό-2- της Επιτροπής Διαγωνισμού
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1)  Την  έγκριση  του  Πρακτικού  -2-  της  Επιτροπής  Διενέργειας  Ανοικτού  Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού  μέσω ΕΣΗΔΗΣ για  το  έργο  «Σ018 ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ »
2) Την κατακύρωση του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση με την επωνυμία « ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΔΕ » με ποσό προσφοράς  90.073,80  € (χωρίς Φ.Π.Α.) και
μέση έκπτωση Εμ= 36,00%, 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       66.376,51 €
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ               11.947,77 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   11.748,64 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ                                0,88 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ                   90.073,80 € χωρίς τη δαπάνη του ΦΠΑ
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3)Την  κοινοποίηση  της  απόφασης  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.... ».                                  

       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.414 /2018 ΑOE (ΑΔΑ ΩΡΧΜΩΞΧ-4ΑΝ)
 την αρ.496 /2018 ΑΟΕ (ΑΔΑ  6ΞΣΧΩΞΧ-Λ3Γ)
 την αρ.266/2018  ΑΔΣ (ΑΔΑ 7Υ81ΩΞΧ-ΔΤ9)
 την εισήγηση της  Επιτροπής Διαγωνισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

1.  Εγκρίνει  το   Πρακτικό  Νο  2  της  Επιτροπής  Διενέργειας  Ανοικτού  Ηλεκτρονικού

Διαγωνισμού  μέσω ΕΣΗΔΗΣ για  το  έργο  « Σ018 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ».

2. Κατακυρώνει το έργο  «Σ018 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

στην Εργοληπτική Επιχείρηση με την επωνυμία «  ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΕΔΕ» με ποσό προσφοράς 90.073,80 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση Εμ= 36%, 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       66.376,51€
          ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             11.947,77€
          ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ    11.748,64€
          ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ                            0,88€
          ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ               90.073,80€ 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  553/2018.
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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