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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 58/2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

 Θέμα:   Έγκριση   πρακτικού  Νο  2  της  Επιτροπής  Διενέργειας  του  συνοπτικού
διαγωνισμού έργου με τίτλο   “Κατασκευή νέας   παιδικής χαράς στην Τ.Κ Μύτικα”

   Στην  Πρέβεζα,   σήμερα  Πέμπτη  6  Δεκεμβρίου  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.25812/30-11-2018  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. Κακιούζης Χαράλαμπος
      2.  Νέσσερης Χρήστος 2. Πανταζής Νικόλαος
      3.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος
      4   Κατσαούνος Θεόδωροςς
      5.  Ματέρης Κωνσταντίνος
      6.  Κωστούλας Βασίλειος
      7.  Παππάς Δημήτριος

   

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη κ. Μάνθα Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

    Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα, παρουσίασε την εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού
του Δήμου Πρέβεζας (αρμ. υπαλ. Γ.Τάγκας)  που έχει ως εξής:
   «…Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας την 27/11/2018, ημέρα Τρίτη, συνήλθε η
Επιτροπή Διαγωνισμού που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 538/2018 Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου
ΕΟΦ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του έργου με τίτλο «Κατασκευή νέας
παιδικής  χαράς  στην  ΤΚ  Μύτικα»,  σας  διαβιβάζουμε  το  πρακτικό  της  επιτροπής  και
παρακαλούμε για την επικύρωσή του.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Στην Πρέβεζα την 27/11/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. οι παρακάτω υπογεγραμμένοι
:

1. Γεώργιος Τάγκας, Πρόεδρος.
2. Ηρακλής Χατζηγιάννης, Μέλος.
3. Τσουμάνης Νικόλαος , Μέλος.

Αποτελούντες της Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.), που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 538/2018
Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  συνήλθαμε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στην  αίθουσα
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρέβεζας για τον έλεγχο των δικαιολογητικών σύμφωνα με
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την 24134/13-11-2018 πρόσκληση του προσωρινού αναδόχου ΕΟΦ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ –
ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ που υποβλήθηκαν με την 25209/26-11-2018 αίτηση του.

Κατά  την  εξέταση  των  δικαιολογητικών  η  επιτροπή  διαγωνισμού  διαπίστωση  ότι
προσκομίστηκαν όλα τα δικαιολογητικά που δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ σύμφωνα με την παράγραφο
23 της διακήρυξης : 

1. Αποσπάσματα ποινικών μητρώων των κυρίων Α. Τσιμπίκη και Β. Μακρή 
2. Πιστοποιητικά και ένορκες βεβαιώσεις Πρωτοδικείου Ιωαννίνων 
3. Φορολογικές ενημερότητες των κυρίων Α. Τσιμπίκη και Β. Μακρή
4. Ασφαλιστικές ενημερότητες ΕΤΑΑ
5. Ασφαλιστικές ενημερότητες έργων
6. Πιστοποιητικά πειθαρχικών ελέγχων επαγγελματικών φορέων
7. Βεβαιώσεις ΜΕΕΠ
8. Υπεύθυνες δηλώσεις
9. Βεβαιώσεις ΤΣΜΕΔΕ

Από τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών προκύπτει ότι :
α) τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ είναι αληθή
β) έχουν υποβληθεί εντός του καθορισμένου χρόνου
γ) τα στοιχεία που υποβλήθηκαν είναι σύμφωνα με την διακήρυξη και δεν συντρέχουν λόγοι

αποκλεισμού.
Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών ολοκληρώθηκε και ο έλεγχος απέβη θετικός.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον μειοδότη με την
επωνυμία  ΕΟΦ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ποσοστό έκπτωσης  5%
και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή για έγκριση …».

      Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  να αποφασίσουν σχετικά.
     Η Ο.Ε.  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 την περίπτωση η΄ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
 την αρ.538/2018 ΑΟΕ  (ΑΔΑ Ω7ΔΣΩΞΧ-3ΗΣ)
 την αρ. 632/2018 ΑΟΕ (ΑΔΑ Ω69ΨΩΞΧ-Ι1Σ) έγκριση πρακτικού Νο 1.
 την εισήγηση της Υπηρεσίας 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

1. Εγκρίνει το πρακτικό Νο 2  ελέγχου  δικαιολογητικών  της Επιτροπής Διενέργειας του
συνοπτικού  διαγωνισμού έργου  με  τίτλο  “Κατασκευή  νέας  παιδικής  χαράς  στην  Τ.Κ
Μύτικα”.

2. Κατακυρώνει το έργο με τίτλο  “Κατασκευή νέας παιδικής χαράς στην Τ.Κ Μύτικα”
στον  οικονομικό  φορέα  με  την  επωνυμία  ΕΟΦ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ –  ΜΑΚΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, με ποσό προσφοράς 22.983,87 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και έκπτωση 5,00 %,
διότι προσέφερε την χαμηλότερη τιμή κατασκευής του έργου θέματος ,  καλύπτοντας
όλες  τις  προϋποθέσεις  συμμετοχής  του  Διαγωνισμού  σύμφωνα  με  την  σχετική
διακήρυξη.

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  687/2018.
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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