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Αριθ. Αποφ. 14/2019
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 2/2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

Θέμα:  Έγκριση πρακτικού  Νο  2  Αποσφράγισης  και  ελέγχου  δικαιολογητικών
κατακύρωσης του  διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια του Δ. Πρέβεζας, με τίτλο
« Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της υπηρεσίας Καθαριότητας » 

                              

   Στην Πρέβεζα,   σήμερα Πέμπτη  17  Ιανουαρίου 2019 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.513/11-01-2019 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.  Πανταζής Νικόλαος

      2.  Νέσσερης Χρήστος 2.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος

      3.  Κατσαούνος Θεόδωρος 3.  Παππάς Δημήτριος

      4.  Κακιούζης Χαράλαμπος 4.  Κωστούλας Βασίλειος

      5.  Ματέρης Κωνσταντίνος     

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

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ.11/2019 απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης, λόγω της επείγουσας
ανάγκης του Δήμου, για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας.

Ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το   Π.Η.Δ.-3ο  θέμα (εκτός ημερήσιας διάταξης), παρουσίασε την
εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, του Δήμου Πρέβεζας (αρμ. Υπάλ. Ζ. Κολέτσου), που έχει
ως εξής:

«...Σας διαβιβάζουμε προς έγκριση το Πρακτικό Νο2 Αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών
κατακύρωσης  του   διαγωνισμού  που  αφορά  στην  προμήθεια  του  Δ.  Πρέβεζας,  με  τίτλο  «
Προμήθεια  ειδών  καθαριότητας  για  τις  ανάγκες  της  υπηρεσίας  Καθαριότητας  »
προϋπολογισμού 11.991,42 € συμπ. Φ.Π.Α 24% και ζητούμε τη συζήτηση του θέματος προ
ημερησίας διάταξης, λόγω της επείγουσας ανάγκης του δήμου για την εκτέλεση της ανωτέρω
προμήθειας.
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Πρακτικό Νο 2

Αποσφράγισης και ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης της προμήθειας  με τίτλο
«Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας»

 Στην Πρέβεζα,  σήμερα την 17/01/2019, ημέρα Πέμπτη και  ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση  στα  γραφεία  της  Δ/νσης  Αγροτ.  Ανάπτυξης  Περιβάλλοντος  ,  καθαριότητας  &
πρασίνου του Δήμου Πρέβεζας, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’  αριθμόν 102/2018 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1) Κολέτσου Ζαχαρένια

2) Πρασσά Ιφιγένεια

3) Ντόντορος Δημήτριος

Με το υπ’ αριθ. 1 πρακτικό διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο
«Προμήθεια  ειδών  καθαριότητας  για  τις  ανάγκες  της  υπηρεσίας  καθαριότητας»  (αριθμ.
Διακήρυξης 26704/07.12.2018), η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη του οικονομικού
φορέα «Ντούκα Σταματία» ως προσωρινού αναδόχου.

Με την αριθ. 717/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό.
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, ο οικονομικός φορέας «Ντούκα Σταματία» κλήθηκε με την υπ’
αριθ. πρωτ 509/11.01.2019 πρόσκληση του Δήμου, να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο,
εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόμενα από το άρθρο 2.2.7.2
της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 11.01.2019. Ο προσωρινός
ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία το σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών την 17.01.2019,
συνεπώς εμπροθέσμως. 

Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου και
στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτόν. 

Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών
που υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:

 Ποινικό Μητρώο Ντούκα Σταματία

 Υπεύθυνη Δήλωση Ασφαλιστικών φορέων

 Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ

 Φορολογική Ενημερότητα

 Ένορκη βεβαίωση περί μη επιβολής προστίμου από ΣΕΠΕ

 Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου
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Τα δικαιολογητικά αυτά είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.7.2  της
διακήρυξης. 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:

Α. την έγκριση του Πρακτικού Νο  2 Αποσφράγισης και ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης

Β. Να  κατακυρωθεί η προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες
της  υπηρεσίας  καθαριότητας» στον  οικονομικό  φορέα  «Ντούκα  Σταματία» με  σύνολο
οικονομικής προσφοράς 9.048,90 € χωρίς ΦΠΑ (11.220,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%),
με ΑΦΜ 032679463 Επτανήσου 52 Πρέβεζα, γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
κατακύρωσης.........».

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. 715/2018 απόφαση Δημάρχου για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση 
πίστωσης(18REQ004129586)

 την αρ. 717/2018 AOE(ΑΔΑ:9ΨΠΨΩΞΧ-Ρ3Ο ), με την οποία εγκρίθηκε τα πρακτικά Νο 1 

 την εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

1. Εγκρίνει  το  Πρακτικό  Νο  2  Αποσφράγισης  και  Αξιολόγησης  των  δικαιολογητικών
κατακύρωσης  του  συνοπτικού  διαγωνισμού  που  αφορά  στην προμήθεια   με  τίτλο
«Προμήθεια  ειδών  καθαριότητας  για  τις  ανάγκες  της  υπηρεσίας  καθαριότητας»
προϋπολογισμού  11.991,42 € συμπ. Φ.Π.Α 24% .

2. Κατακυρώνει  την   προμήθεια  με  τίτλο  «Προμήθεια  ειδών  καθαριότητας  για  τις
ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας» στον οικονομικό φορέα «Ντούκα Σταματία»
με  σύνολο  οικονομικής  προσφοράς  9.048,90  €  χωρίς  ΦΠΑ  (11.220,64€
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%),  με  ΑΦΜ 032679463 Επτανήσου  52  Πρέβεζα,  γιατί
κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 14/2019.   

  Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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