
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ.Αποφ. 718/2018
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 61/2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

 του Δήμου Πρέβεζας

Θέμα:Έγκριση  πρακτικού  -2-  Επιτροπής  Διενέργειας  του  Ανοιχτού  Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου και κατακύρωσης του έργου :« Σ018 ΟΔΟΠΟΙΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ » 

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 4ο θέμα, παρουσίασε την εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού,
του Δήμου Πρέβεζας (αρμ. Υπάλ. Η.Τσάγκας), που έχει ως εξής:

«...Ο ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου «Σ018 Οδοποιία  Δήμου
Πρέβεζας » διεξήχθη στις 24/10/2018 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ από την επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ.
500/2018/30-8-2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
     Με την αριθμ. 637/2018 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 “ ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε  ”.  

   Την 5-12-2018 στην διαδικτυακή πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΕΣΗΔΗΣ (Συστημικός
αριθμός : 76253 ) υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου από τον οικονομικό
φορέα με την επωνυμία “ ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε ”,  βάση της αρ πρ. 25320/27-11-2018
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:
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Πρακτικό  2 

Επιτροπής Διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για
την κατασκευή του έργου « Σ018 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ »

Στην Πρέβεζα, την 18 / 12 / 2018 και ώρα 10.00 π.μ., η Επιτροπή Διενέργειας του ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: « Σ018
ΟΔΟΠΟΙΙΑ  ΔΗΜΟΥ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ  »,  προϋπολογισμού  333.870,97  €  (χωρίς  Φ.Π.Α.)  η  οποία
συγκροτήθηκε με την αριθ. πρωτ. 500/2018/30-8-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Πρέβεζας και αποτελείται από τους:

1) ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ως πρόεδρο

2) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΖΙΜΑ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ως μέλος

3) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΗΤΟ  ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ως μέλος

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με παρόντα τα μέλη της προκειμένου να προβεί στον έλεγχο
των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν στην διαδικτυακή πύλη (www.promitheus.gov.gr) του
ΕΣΗΔΗΣ (Συστημικός αριθμός : 76253) από τον προσωρινό ανάδοχο του έργου του θέματος με
την επωνυμία «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.»

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχοντας υπόψη :

1. Την αρ. 637/2018/8-11-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πρέβεζας  περί
έγκρισης του πρακτικού 1 που κοινοποιήθηκε στους διαγωνιζομένους την 16/11/2018 μέσω
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ και κατά της οποίας δεν υποβλήθηκε
ένσταση.

2. Την αρ πρ. 25320/27-11-2018 πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής (Δήμος Πρέβεζας, Δ/νση
Τεχνικών  Υπηρεσιών  )  που  κοινοποιήθηκε  στον  ανάδοχο  την  27/11/2018  μέσω  της
λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»  του  ΕΣΗΔΗΣ  και  προβλέπει  χρόνο  υποβολής  των
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου 20 ημερών 

3. Τα  δικαιολογητικά  του  προσωρινού  αναδόχου  που  υποβλήθηκαν  στην  διαδικτυακή  πύλη
(www.promitheus.gov.gr) του ΕΣΗΔΗΣ την  5-12-2018.

4. Το αρ. πρ. 26681/7-12-2018 δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου που απαιτείται να
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του
ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014 και υποβλήθηκαν στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας
αρχής.

Προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν σε έντυπη
μορφή και στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω
ΕΣΗΔΗΣ και έντυπα από τον προσωρινό ανάδοχο σύμφωνα με την παρ. 4.2 του άρθρου 4 της
διακήρυξης και διαπίστωσε ότι :

α) Η υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου είναι εμπρόθεσμη. 
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β) Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του έργου του
θέματος.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει την σύνταξη του Πρακτικού 2, το κοινοποιεί μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» ως εσωτερικό έγγραφο στην Αναθέτουσα Αρχή (Δήμος
Πρέβεζας, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) και εισηγείται  την λήψη απόφασης κατακύρωσης του
έργου,  στον  οικονομικό  φορέα  με  την  επωνυμία  «ΕΡΓΟΔΟΜΗ  ΗΠΕΙΡΟΥ  Α.Ε.»   με  ποσό
προσφοράς 143.394,48 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση Εμ=57,05 %, σύμφωνα με την
παράγραφο 4.2 (δ) του άρθρου 4 της διακήρυξης.

Το παρόν Πρακτικό 2 εκδόθηκε σε τρία αντίγραφα 

Πρέβεζα, 18/12/2018

Η Επιτροπή Διαγωνισμού

1) Σοφία Παπαγεωργίου ,ως πρόεδρος

2) Κυριακή Τζίμα, ως μέλος

3) Παναγίωτης Χήτος , ως μέλος 

          Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:

1. Τις  διατάξεις  του  Ν.4412/16  (ΥΕΚ  147/08.08.2016  τεύχος  Α’):  Δημόσιες  συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΥΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

3. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει

4. Τις διατάξεις του N. 4555/18 [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι»

5. Την υπ’ αριθ. 499/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής που αφορά στην έγκριση
των όρων δημοπράτησης του έργου

6. Την  υπ'  αρ.  πρωτ.17.545/24.08.2018   διακήρυξη  του  ανοιχτού  ηλεκτρονικού
διαγωνισμού (ΑΔΑΜ:PROC003634372),

7. Την αρ  637/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας περί έγκρισης
του πρακτικού -1-. 

8. Την  αρ  πρ.  25320/27-11-2018  πρόσκληση  αναθέτουσας  αρχής  περί  υποβολής
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου

9. Το από 18-12-2018 Πρακτικό-2- της Επιτροπής Διαγωνισμού

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1)  Την  έγκριση  του  Πρακτικού  -2-  της  Επιτροπής  Διενέργειας  Ανοικτού  Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «Σ018 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ».
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2) Την κατακύρωση του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση με την επωνυμία « ΕΡΓΟΔΟΜΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε  » με ποσό προσφοράς  143.394,48  € (χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση Εμ=
57,05 %, 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       105.611,66 €

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                 19.010,10 €

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ     18.693,26 €

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ                                79,46 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ                  143.394,48 € χωρίς τη δαπάνη του ΦΠΑ

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. 389/2018 ΑΔΣ (ΑΔΑ   ΩΣΗΒΩΞΧ-ΟΕΜ )

 την αρ. 637/2018 ΑΟΕ (ΑΔΑ  6ΕΖΞΩΞΧ-ΜΕΔ) περί έγκρισης του πρακτικού -1-

 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 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ».

    2. Κατακυρώνει το έργο «Σ018 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» στην Εργοληπτική Επιχείρηση
με την επωνυμία « ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε» με ποσό προσφοράς  143.394,48  € (χωρίς
Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση Εμ= 57,05 %, 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       105.611,66 €

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                 19.010,10 €

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ     18.693,26 €

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ                                79,46 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ                  143.394,48 € χωρίς τη δαπάνη του ΦΠΑ
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3. Εγκρίνει 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. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 718/2018.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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