
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ.Αποφ. 716/2018
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 61/2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

 του Δήμου Πρέβεζας

Θέμα:Έγκριση Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διενέργειας  του συνοπτικού διαγωνισμού
έργου με τίτλο «Σ018 Βελτίωση αθλητικών χώρων Δήμου Πρέβεζας» 

Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 13:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
του  Δήμου  Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου
Πρέβεζας,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.  27939/21-12-2018  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. Ματέρης Κωνσταντίνος 3. Παππάς Δημήτριος
4. Κατσαούνος Θεόδωρος
5. Γιαννουλάτος Ευάγγελος
6. Κωστούλας Βασίλειος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από κ. Μπόμπορη Σταύρο, δημοτικό υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα, παρουσίασε την εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού,
του Δήμου Πρέβεζας (αρμ. Υπάλ. Γ.Τάγκας), που έχει ως εξής:

«...Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας την 18/12/2018, ημέρα Τρίτη,  συνήλθε η
Επιτροπή Διαγωνισμού  που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 639/2018 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής προκειμένου  να  προβεί  στη  διενέργεια  του  διαγωνισμού  έργου  με  τίτλο  «Σ018
Βελτίωση  αθλητικών  χώρων  Δήμου  Πρέβεζας»,  σας  διαβιβάζουμε  το  πρακτικό  της
επιτροπής και παρακαλούμε για την επικύρωσή του.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στην Πρέβεζα την 18/12/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ. Οι παρακάτω υπογεγραμμένοι:

 Γεώργιος Τάγκας, Πρόεδρος.

 Νικόλαος Τζάρας, Μέλος.

 Κων/νος Τζόκας , Μέλος.

ΑΔΑ: 6Σ6ΣΩΞΧ-Χ6Ν



Αποτελούντες της Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.), που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 639/2018 Απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Πρέβεζας για την διεξαγωγή της δημοπρασίας του ανωτέρου έργου.

Εφόσον  κηρύχθηκε  η  έναρξη  υποβολής  παραλαβής  των  προσφορών,  παραλήφθηκαν  οι  φάκελοι
προσφοράς που κατατέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής.

Για κάθε  φάκελο προσφοράς που κατατέθηκε ενώπιον της,  η Επιτροπή κατέγραψε τα στοιχεία του
προσώπου που τον υπέβαλε.

Στην εξωτερική όψη των φακέλων των προσφορών η Επιτροπή ανέγραψε τον αύξοντα αριθμό επίδοσης.

Αφού πέρασε η 10η π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) και εφόσον κανείς άλλος ενδιαφερόμενος
δεν παρουσιάστηκε, ο Πρόεδρος της Ε.Δ. ανήγγειλε τη λήξη παραλαβής των προσφορών.

Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  επικοινωνεί  εν  συνεχεία  αμέσως  με  το  πρωτόκολλο  της
αναθέτουσας  αρχής  για  να  διαπιστώσει  αν  έχουν  υποβληθεί  προσφορές  (  σημειώνεται,  ότι  τόσο  στο
πρωτόκολλο,  όσο  και  στον  κυρίως  φάκελο  αναγράφεται  η  ώρα  και  ημέρα  υποβολής  και  η  σχετική
καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από την υπεύθυνη υπάλληλο) ,υπήρξε καταφατική  απάντηση για
υποβολή μιας προσφοράς στο πρωτόκολλο του Δήμου οπότε και μεταβαίνει μέλος της επιτροπής , κατ'
εντολή  του  Προέδρου   και  παραλαμβάνει  την  προσφορά  για  να  τηρηθεί  η  υπόλοιπη  διαδικασία  του
διαγωνισμού.

Οι προσφορές που παρελήφθησαν καταχωρίσθηκαν κατά σειρά κατάθεσης τους σε σχετικό πρακτικό
της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  ,  όπου  ειδικότερα  αναφέρονται  η  σειρά  προσέλευσης,  επωνυμία  του
οικονομικού  φορέα  ,η  τάξη  και  η  κατηγορία  του,  ο  εξουσιοδοτημένος  εκπρόσωπος.  Όλοι  οι  φάκελοι
αριθμήθηκαν  με  τον  αύξοντα  αριθμό  κατάθεσης  τους,  όπως  καταχωρήθηκαν  στο  πρακτικό  και
μονογράφτηκαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Όλες  οι  προσφορές  που  υποβλήθηκαν  περιλαμβάνονται  στον  πίνακα  που  ακολουθεί  κατά  σειρά
προσέλευσης:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΑΞΗ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

1 ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ Α1 Τάξη - Οικοδομικά Πρωτόκολλο

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΑΞΗ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 1η Τάξη – Οδοποιία

1η Τάξη - Οικοδομικά

Πρωτόκολλο

3 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  ΕΔΕ 1η Τάξη – Οδοποιία

1η Τάξη - Οικοδομικά

Αναστασόπουλος
Ανδρέας

4 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 2η Τάξη – Οδοποιία

2η Τάξη - Οικοδομικά

Γεράσιμος Μπέλλος

ΑΔΑ: 6Σ6ΣΩΞΧ-Χ6Ν



Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής των
δικαιολογητικών συμμετοχής  η   Ε.Δ.   αποσφράγισε  τις  οικονομικές  προσφορές,  μονόγραψε αυτές και
ανακοίνωσε  τα  επιμέρους  στοιχεία  τους  τα  οποία  κατέγραψε  στο  πίνακα  πρακτικού.  Στην  συνέχεια  η
Επιτροπή  Διαγωνισμού  προέβη  σε  έλεγχο  της  ολόγραφης  και  αριθμητικής  αναγραφής  των  ποσοστών
έκπτωσης.

Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν σε πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη
μικρότερη προσφορά),  ο οποίος υπογράφηκε από τα μέλη της Ε.Δ.  και  αποτελεί  μέρος  του πρακτικού
( ΠΙΝΑΚΑΣ 2).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΣΕΙΡΑ

ΜΕΙΟΔΟΣΙ

ΑΣ

ΣΕΙΡΑ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣ

ΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΚΠΤΩΣΗΣ

% )

1 4 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 21

2 3 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  ΕΔΕ 12

3 2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 7

4 1 ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ 2

 

Ακολούθησε  αυθημερόν  ο  πλήρης  έλεγχος  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  των  οικονομικών
προσφορών κατά τη σειρά μειοδοσίας.

Μετά την  ολοκλήρωση του  ελέγχου,  η  Ε.Δ.  κατάρτισε  πίνακες  των διαγωνιζομένων  με  τις  παραδεκτές
προσφορές ΠΙΝΑΚΑΣ 3 και απαράδεκτες προσφορές ΠΙΝΑΚΑΣ 4.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3   ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΕΙΡΑ

ΜΕΙΟΔΟΣΙ

ΑΣ

ΣΕΙΡΑ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣ

ΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΚΠΤΩΣΗΣ

% )

1 4 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 21

2 3 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  ΕΔΕ 12

3 2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 7

ΑΔΑ: 6Σ6ΣΩΞΧ-Χ6Ν



ΠΙΝΑΚΑΣ 4   ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α/Α ΣΕΙΡΑ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΚΠΤΩΣΗΣ % )

1 1 ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ 2

Ο  οικονομικός  φορέας   ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  του  ΚΟΣΜΑ  αποκλείστηκε  από  τη  συνέχεια  της
διαδικασίας καθώς δεν είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για έργα
κατηγορίας 1η Τάξη – Οδοποιία, σύμφωνα με το υποβληθέν ΤΕΥΔ .

Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρήθηκε στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού  και υπογράφεται
από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 

Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  εισηγείται  την  ανάδειξη  ως  προσωρινού  μειοδότη  του  διαγωνισμού  τον
οικονομικό φορέα με την επωνυμία  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε με ποσοστό έκπτωσης  21%  και το
υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή για έγκριση...».

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 υπ’ αριθ. 435/2018 ΑΔΣ (ΑΔΑ 9ΡΟ4ΩΞΧ-ΑΟΣ)

 την εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

1. Εγκρίνει το Πρακτικό Νο  1 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού έργου με
τίτλο «Σ018 Βελτίωση αθλητικών χώρων Δήμου Πρέβεζας».

2.  Κηρύσσει  προσωρινό  μειοδότη  τον  οικονομικό  φορέα  με  την  επωνυμία   ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΜΠΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε με ποσοστό έκπτωσης  21%. 

3.  Κατά της  παρούσας  απόφασης  μπορεί  να  ασκηθεί  ένσταση,  από  τους  συμμετέχοντες  στο
διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 4.3 της διακήρυξης).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 716/2018.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΔΑ: 6Σ6ΣΩΞΧ-Χ6Ν
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