
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.248/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 32/2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

  Θέμα: Έγκριση πρακτικού Νο 1  εξέτασης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών
για  την  προμήθεια εξοπλισμοί  στα  πλαίσια  υλοποίησης  της  πράξης  “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ”  ΚΩΔ. MIS 5021738  

  Στην  Πρέβεζα,   σήμερα  Πέμπτη  1 Αυγούστου 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.15533/25-07-2019 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.  Νέσσερης Χρήστος
      2.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος 2.  Πανταζής Νικόλαος
      3.  Κακιούζης Χαράλαμπος 3.  Κωστούλας Βασίλειος
       4.   Κατσαούνος Θεόδωρος
      5.  Ματέρης Κωνσταντίνος
      6.  Παππάς Δημήτριος

     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

    Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο  θέμα, παρουσίασε την εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού

του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπαλ.Ν.Βασιλείου) που έχει ως εξής:  

 «...….Σας διαβιβάζουμε το Πρακτικό Νο 1  εξέτασης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών
για  την  προμήθεια εξοπλισμοί  στα  πλαίσια  υλοποίησης  της  πράξης  “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ  ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ”   ΚΩΔ.  MIS  5021738
προϋπολογισμού  160.783,08 €  συμπ Φ.Π.Α 24%  και ζητούμε την έγκρισή του.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

“ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ”

ΚΩΔ. MIS 5021738
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Στο Δημαρχείο Πρέβεζας την 18/07/2019 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 11:00 οι πιο
κάτω:
1. Σακκάς Γεώργιος
2. Βασιλείου Νικόλαος
3. Τάγκας Γεώργιος
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 αξιολογήσει τις προσφορές που κατατέθηκαν στα πλαίσια του υπ'
αριθ. 12806/24-06-2019 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού
στα  πλαίσια  υλοποίησης  της  Πράξης  “Δημιουργία  Ολοκληρωμένων  Τουριστικών
Θαλάσσιων Προορισμών” με κωδικό MIS 5021738.

Προσφορά κατέθεσαν οι παρακάτω υποψήφιοι ανάδοχοι:
α/α Επωνυμία Αρ. Πρωτ. Συμμετοχή

1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

Ε.Π.Ε.

14403/11-07-

2019

α) Τμήμα 1

β) Τμήμα 3

γ) Τμήμα 10

2 FIL–ECO ΦΙΛ–ΕΚΟ ΙΚΕ ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

14601/15-07-

2019

Τμήμα 3

3 AKRIMAN – Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ & 

ΣΙΑ Ο.Ε.

- Τμήμα 4

Α. Εξέταση δικαιολογητικών συμμετοχής

Κατά την εξέταση  των δικαιολογητικών  συμμετοχής  των διαγωνιζομένων διαπιστώθηκαν  τα

ακόλουθα:

α/α Επωνυμία Δικαιολογητικά

1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

Ε.Π.Ε.

α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπ' αριθ. 

220356/04-07-2019 του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων, ύψους 290,13 €

β) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης, σωστά 

συμπληρωμένο

2 FIL–ECO ΦΙΛ–ΕΚΟ ΙΚΕ 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπ' αριθ. 

220453/09-07-2019 του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων, ύψους 116,10 €

β) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης, σωστά 

συμπληρωμένο

3 AKRIMAN – Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ & 

ΣΙΑ Ο.Ε.

α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπ' αριθ. e-

51700/04-07-2019 του Ταμείου Μηχανικών 

Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, ύψους 1.800,00 €, 

ψηφιακά υπογεγραμμένη

β) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης, σωστά 

συμπληρωμένο
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Από  τον  παραπάνω  πίνακα  προκύπτει  ότι  όλοι  οι  διαγωνιζόμενοι  προσκόμισαν  όλα  τα

απαιτούμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά και συνεπώς μπορούν να συμμετάσχουν στο

επόμενο στάδιο, το οποίο είναι η εξέταση των τεχνικών προσφορών.

Β. Εξέταση τεχνικών προσφορών

Κατά την εξέταση των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

α/α Επωνυμία Περιεχόμενα τεχνικής προσφοράς

1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

Ε.Π.Ε.

α) Έντυπα παρουσίασης (prospectus) για όλα τα 

προσφερόμενα είδη

β) Πιστοποιήσεις ISO 9001 και 14001 για την 

εταιρεία

γ) Τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών. 

Ειδικά για το αμφίβιο αμαξίδιο προσφέρεται εγγύηση

2 ετών

δ) Υπεύθυνες δηλώσεις για τον χρόνο ισχύος της 

προσφοράς και το χρόνο παράδοσης των 

προσφερόμενων ειδών

2 FIL–ECO ΦΙΛ–ΕΚΟ ΙΚΕ 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

α) Έντυπο παρουσίασης (prospectus) για το 

προσφερόμενο είδος

β) Πιστοποιήσεις ISO 9001 και 14001 για την 

εταιρεία

γ) Τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους

δ) Υπεύθυνες δηλώσεις για τον χρόνο ισχύος της 

προσφοράς, το χρόνο παράδοσης και το χρόνο 

εγγύησης (1 έτος)

3 AKRIMAN – Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ & 

ΣΙΑ Ο.Ε.

α) Έντυπο παρουσίασης (prospectus) για το 

προσφερόμενο είδος

β) Πιστοποιήσεις ISO 9001 για την εταιρεία

γ) Τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια για το 

προσφερόμενο είδος

δ) Υπεύθυνες δηλώσεις για τον χρόνο ισχύος της 

προσφοράς, το χρόνο παράδοσης και το χρόνο 

εγγύησης (2 έτη)

Πιο αναλυτικά οι τεχνικές προσφορές έχουν ως εξής:

Τμήμα 1
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Στο συγκεκριμένο τμήμα συμμετείχε μόνο η εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., με τα παρακάτω στοιχεία προσφοράς:

α/α Είδος Προσφερόμενο μοντέλο

1 Αμφίβιο αμαξίδιο Mobi-Chair

Τμήμα   2

Στο συγκεκριμένο τμήμα δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.

Τμήμα 3

Στο συγκεκριμένο τμήμα συμμετείχαν και οι εταιρείες ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και FIL–ECO ΦΙΛ–ΕΚΟ ΙΚΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,

με τα παρακάτω στοιχεία προσφοράς:

α/α Είδος ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Προσφερόμενο μοντέλο

FIL–ECO ΦΙΛ–ΕΚΟ ΙΚΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

– ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προσφερόμενο μοντέλο

1 Κάδοι Contenur 1100 TECNO PLASTICA HELLAS Α.Ε.

1100L

Τμήμα   4

Στο συγκεκριμένο τμήμα συμμετείχε μόνο η εταιρεία AKRIMAN – Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.,

με τα παρακάτω στοιχεία προσφοράς:

α/α Είδος Προσφερόμενο μοντέλο

1 Μηχάνημα πρόσβασης με ράγες Sea Access II

Τμήμα   5

Στο συγκεκριμένο τμήμα δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.

Τμήμα   6

Στο συγκεκριμένο τμήμα δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.

Τμήμα   7

Στο συγκεκριμένο τμήμα δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.

Τμήμα   8

Στο συγκεκριμένο τμήμα δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.

Τμήμα   9

Στο συγκεκριμένο τμήμα δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.

ΑΔΑ: ΩΚΖΗΩΞΧ-ΒΡ2



Τμήμα   10

Στο συγκεκριμένο τμήμα συμμετείχε μόνο η εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., με τα παρακάτω στοιχεία προσφοράς:

α/α Είδος Προσφερόμενο μοντέλο

1 Χημικές τουαλέτες για ΑΜΕΑ Liberty

Εξετάζοντας  την  τεχνική  προσφορά  της  εταιρείας  FIL–ECO  ΦΙΛ–ΕΚΟ  ΙΚΕ  ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ για το Τμήμα 3 “Κάδοι”, η επιτροπή διαπιστώνει ότι η εταιρεία,
με υπεύθυνση δήλωσή της, προσφέρει εγγύηση  1 (ενός) έτους, ενώ από τη διακήρυξη στο
άρθρο 5 της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων ορίζεται ρητά ότι “Κατά την περίοδο των δύο
ετών της εγγυημένης λειτουργίας ...”. Κατά συνέπεια, η προσφορά της συγκεκριμένης εταιρείας
για το Τμήμα 3 δεν καλύπτει την απαιτούμενη από την διακήρυξη διάρκεια εγγύησης και ως εκ
τούτου πρέπει να απορριφθεί.

Στις τεχνικές προσφορές των υπολοίπων διαγωνιζομένων δεν διαπιστώθηκε κάποια απόκλιση ή
μη  συμμόρφωση  ως  προς  τις  απαιτήσεις  της  διακήρυξης.  Κατά  συνέπεια  μπορούν  να
συμμετάσχουν στο επόμενο στάδιο το οποίο είναι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα ανωτέρω και επιπλέον:
α)  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  προμήθειας  όπως  αυτές  αναφέρονται  στο  Παράρτημα  Ι
(Τεχνική Μελέτη) της διακήρυξης
β) τα έντυπα παρουσίασης, τα τεχνικά φυλλάδια και τις υπεύθυνες δηλώσεις που κατατέθηκαν
από τους διαγωνιζόμενους

η επιτροπή εισηγείται:

α)    την έγκριση του παρόντος πρακτικού,
β)  την  απόρριψη  της  προσφοράς  της  εταιρείας  FIL–ECO  ΦΙΛ–ΕΚΟ  ΙΚΕ  ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ για το Τμήμα 3 “Κάδοι”, διότι δεν προσφέρει την απαιτούμενη
από την διακήρυξη εγγύηση καλής λειτουργίας του προς προμήθεια υλικού
γ)   για τα Τμήματα 1, 3, 4 και 10 της διακήρυξης την συνέχιση της διαδικασίας σύμφωνα με το
άρθρο  3,  παρ.  3.1.2,  της  διακήρυξης,  μόνο  για  τις  διαγωνιζόμενες  εταιρείες  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και  AKRIMAN –  Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.
γ) το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών για τα Τμήματα 1, 3, 4 και 10 της διακήρυξης να
γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
δ)  για  τα  Τμήματα  2,  5,  6,  7,  8  και  9  την  συνέχιση  της  διαδικασίας  με  τη  μέθοδο  της
πρόσκλησης για διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τους όρους 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. 388/2018  ΑΔΣ (ΑΔΑ 91ΨΥΩΞΧ-61Μ)

 την αρ. 486/2018  ΑΔΣ (ΑΔΑ 6ΞΑ0ΩΞΧ-2Ψ6)

 την αρ. 103/2019  ΑΔΣ (ΑΔΑ 6ΩΒΑΩΞΧ-ΨΕ1)
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 την αρ. 205/2019 ΑΟΕ (ΑΔΑ 6Υ52ΩΞΧ-ΠΓ9)

 την εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

1. Εγκρίνει το πρακτικό Νο 1 εξέτασης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών για την
προμήθεια εξοπλισμοί  στα  πλαίσια  υλοποίησης  της  πράξης  “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ  ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ”   ΚΩΔ.  MIS  5021738
προϋπολογισμού 160.783,08  € συμπ Φ.Π.Α 24% .

2. Απορρίπτει  την  προσφορά  της  εταιρείας  FIL–ECO  ΦΙΛ–ΕΚΟ  ΙΚΕ  ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ  –  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  για  το  Τμήμα  3  “Κάδοι”,  διότι  δεν  προσφέρει  την
απαιτούμενη από την διακήρυξη εγγύηση καλής λειτουργίας του προς προμήθεια υλικού.

3. Εγκρίνει  για τα  Τμήματα 1, 3, 4 και 10 της διακήρυξης την συνέχιση της διαδικασίας
σύμφωνα  με  το  άρθρο  3,  παρ.  3.1.2,  της  διακήρυξης,  μόνο  για  τις  διαγωνιζόμενες
εταιρείες  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  Ε.Π.Ε.  και
AKRIMAN – Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

4. Εγκρίνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών για τα Τμήματα 1, 3, 4 και 10 της
διακήρυξης να γίνει την  Δευτέρα 5 Αυγούστου 2019. 

5. Εγκρίνει  για τα Τμήματα 2, 5, 6, 7, 8 και 9 την συνέχιση της διαδικασίας με τη μέθοδο
της  πρόσκλησης για διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 248/2019.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΔΑ: ΩΚΖΗΩΞΧ-ΒΡ2
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