
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.220/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 28/2019 της  κατεπείγουσας συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

 Θέμα:  Έγκριση  πρακτικού  Νο  2  εξέτασης  οικονομικών προσφορών  του  διεθνούς
ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την  ναυαγοσωστική  κάλυψη  των  ακτών  του  Δήμου
Πρέβεζας.

    Στην Πρέβεζα,  σήμερα Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019 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.12643/21-06-2019 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. Γιαννουλάτος Ευάγγελος
      2.  Κατσαούνος Θεόδωρος 2. Νέσσερης Χρήστος
      3.  Ματέρης Κωνσταντίνος 3. Πανταζής Νικόλαος
      4.  Κακιούζης Χαράλαμπος 4. Παππάς Δημήτριος
      5.  Κωστούλας Βασίλειος
    

       Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.
   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα, παρουσίασε την εισήγηση της Eπιτροπής Διαγωνισμού,
του Δήμου Πρέβεζας. (αρμ.υπάλ.Ν.Βασιλείου), που έχει ως εξής:
 «...Σας  διαβιβάζουμε  το  πρακτικό  Νο  2  εξέτασης  οικονομικών  προσφορών  για  την
ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Πρέβεζας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Στο Δημαρχείο Πρέβεζας την  27/06/2019 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα  10:00  οι πιο

κάτω:

1. Σακκάς Γεώργιος

2. Βασιλείου Νικόλαος

3. Τάγκας Γεώργιος
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που αποτελούν την γνωμοδοτική επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών,

όπως  ορίσθηκε  με  την  υπ’  αριθ.  677/2018  Α.Δ.Σ.,  συνήλθε  σε  συνεδρίαση  στο  δημοτικό

κατάστημα για να προβεί στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια

του υπ' αριθ.  9484/13-05-2019 διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ναυαγοσωστική

κάλυψη των ακτών Δήμου Πρέβεζας για το 2019.

Προσφορά κατέθεσε ο παρακάτω μοναδικός προσελθών υποψήφιος ανάδοχος:

α/α Επωνυμία Αρ. Πρωτ.

1 THALASSA SERVICES ΙΚΕ 12339/18-06-2019

ο οποίος δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του έργου προσωπικό και εξοπλισμό της

εταιρείας ΜΥΡΩΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Α. Εξέταση των οικονομικών προσφορών

Κατά την εξέταση της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζομένου διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

α/α Επωνυμία Τιμή προσφοράς (με ΦΠΑ)

1 THALASSA SERVICES ΙΚΕ 396.580,46 €

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η οικονομική προσφορά του διαγωνιζομένου είναι εντός

του προϋπολογισμού του διαγωνισμού και συνεπώς η επιτροπή προχωρά στον καθορισμό του

λόγου Λ, σύμφωνα με το άρθρο 14 της διακήρυξης, ως εξής:

Επικυρωμένη συνολική σταθμισμένη βαθμολογία: 105

Προσφερθεία τιμή: 396.580,46 €

Άρα Λ = ( 396.580,46 ) / ( 105 ) = 3.776,96

Η επιτροπή, έχοντας υπ' όψη τα ανωτέρω και επιπλέον το γεγονός ότι η ναυαγοσωστική κάλυψη

των ακτών του Δήμου Πρέβεζας για το χρονικό διάστημα από 1η Ιουνίου έως 31 Ιουλίου έχει ήδη

ανατεθεί μετά από διαδικασία ανοικτής διαπραγμάτευσης

εισηγείται:

α) την έγκριση του παρόντος πρακτικού,

β) την ανακήρυξη του μοναδικού υποψηφίου αναδόχου με επωνυμία THALASSA SERVICES ΙΚΕ

με ΑΦΜ 801123480, ΔΟΥ Ηγουμενίτσας, που εδρεύει στην διεύθυνση 4ης Φεβρουαρίου 26,

Τ.Κ.  46100,  Ηγουμενίτσα,  τηλ.  694-5709373,  email  katerina.mironaki@yahoo.gr,  ως
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προσωρινού αναδόχου για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών Δήμου Πρέβεζας για το 2019,

για το διάστημα από 1η Αυγούστου έως 30 Σεπτεμβρίου,  έναντι  ποσού  198.290,23 €

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το οποίο αντιστοιχεί στο ανωτέρω χρονικό διάστημα με βάση

την προσφορά του συμμετέχοντος 

γ) την συνέχιση της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 15 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.135/2019  ΑΔΣ  (ΑΔΑ  Ω4Β3ΩΞΧ-859) με  την  οποία  αναμορφώθηκε  ο

προϋπολογισμός του Δήμου ως προς τον ΚΑΕ 02.10.15.6162.003 με τίτλο Ναυαγοσωστική
κάλυψη των ακτών του Δήμου Πρέβεζας.

 την αρ. 155/2019 ΑΟΕ (ΑΔΑ  ΩΨΩΡΩΞΧ-ΗΩΖ)
 την αρ. 156/2019 ΑΟΕ (ΑΔΑ  ΩΣ7ΩΩΞΧ-79Β)
 την αρ. 175/2019 ΑΟΕ (ΑΔΑ   6Τ6ΖΩΞΧ-Η1Δ)
 την αρ. 185/2019 ΑΟΕ (ΑΔΑ   Ω84ΒΩΞΧ-2ΔΚ)
 την αρ. 189/2019 ΑΟΕ (ΑΔΑ   ΩΞΡ3ΩΞΧ-5Κ8)
 την αρ. 216/2019 ΑΟΕ (ΑΔΑ  Ω4ΒΘΩΞΧ-ΓΔΗ) περί έγκρισης 1ου πρακτικού
 την εισήγηση της υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

 1. Εγκρίνει το πρακτικό Νο 2 εξέτασης οικονομικών προσφορών του διεθνούς  ηλεκτρονικού
     διαγωνισμού για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Πρέβεζας.

 

                   2. Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχό , τον οικονομικό φορέα  με την  επωνυμία   THALASSA       
                       SERVICES   ΙΚΕ   με   ΑΦΜ    801123480,   ΔΟΥ Ηγουμενίτσας, που εδρεύει στην  
                       διεύθυνση 4ης Φεβρουαρίου  26, Τ.Κ.46100,  Ηγουμενίτσα, τηλ. 694-5709373, email      
                       katerina.mironaki@yahoo.gr, για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών Δήμου Πρέβεζας
                       για το 2019, για το διάστημα από 1η Αυγούστου έως 30η Σεπτεμβρίου, έναντι ποσού 
                       198.290,23 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το οποίο αντιστοιχεί στο ανωτέρω χρονικό
                       διάστημα με βάση την προσφορά του συμμετέχοντος .
                 

                   3. Εγκρίνει  την συνέχιση της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 15 της διακήρυξης.

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  220/2019.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

mailto:katerina.mironaki@yahoo.gr
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