
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.477/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 49/2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

     Θέμα:  Έγκριση  Πρακτικού   Νο2  Ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης
συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Σ019 Εργασίες χαλικοστρώσεων και
διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ  Ζαλόγγου» 

 Στην  Πρέβεζα,   σήμερα  Πέμπτη  5  Δεκεμβρίου 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.25329/29-11-2019 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.  Αργυρός Λεωνίδας       - Αντιπρόεδρος 1.  Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος
    2.  Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος 2.  Κουμπής  Γρηγόρης   -  Τακτικό μέλος
    3.  Δαρδαμάνης Ιωάννης  - Τακτικό μέλος 3.  Νίτσας Γεώργιος        -  Τακτικό μέλος
    4.  Κωνσταντάκη   Αθηνά  -  Αναπλ.μέλος
    5.  Ροπόκης Ευάγγελος   -  Τακτικό μέλος
    6.  Πιπιλίδης Λάζαρος      - Τακτικό μέλος
    7.  Κωστούλας Βασίλειος  - Τακτικό μέλος

  

   Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο κ. Γεωργούλης.

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

   Ο   Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 23ο   θέμα ,  παρουσίασε  την εισήγηση της Επιτροπής

διαγωνισμού,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Δ.Γκλιάτης), που έχει ως εξής: 

 «...Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας την 26/11/2019, ημέρα Τετάρτη, συνήλθε η

Επιτροπή Διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 που συγκροτήθηκε με την

8/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των

φακέλων  και  στον  έλεγχο  πληρότητας  των  δικαιολογητικών  που  υποβλήθηκαν  από  τους

προσωρινούς μειοδότες στο  πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση

της γενικής υπηρεσίας «Σ019 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου

ΔΕ Ζαλόγγου», σας διαβιβάζουμε το πρακτικό της επιτροπής και εισηγούμαστε  την επικύρωσή

του.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 20-11-2019

ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
 & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Νο2
Ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού της

υπηρεσίας με τίτλο «Σ019 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων
αγροτικού δικτύου ΔΕ Ζαλόγγου»

Στο  Δημοτικό  Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  σήμερα 26-11-2019,  ημέρα  Τρίτη,
συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 που συγκροτήθηκε
με την 8/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  εργασιών  «Σ019 Εργασίες  χαλικοστρώσεων  και
διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Ζαλόγγου» , σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 19741/26-
9-2019 Διακήρυξης του Δημάρχου
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1
.

Δημήτριος Γκλιάτης Πρόεδρος

2
.

Γεώργιος Τάγκας Μέλος

3
.

Ηλίας Τσάγκας Μέλος

Με το υπ’ αριθ. 1 πρακτικό διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού η Επιτροπή πρότεινε
την ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών τους οικονομικούς φορείς ως εξής:

 Για το Τμήμα 1, προσωρινό μειοδότη τον Λαϊνά Χρήστο, με προσφερόμενη έκπτωση
5%.

 Για το  Τμήμα  2, προσωρινό μειοδότη τον  Καλόγηρο Ευάγγελο, με προσφερόμενη
έκπτωση 4%.

 Για το Τμήμα  3,  προσωρινό μειοδότη τον Τσαβαλά Κωνσταντίνο με προσφερόμενη
έκπτωση 3%.

Με την υπ΄αριθ  379/2019 απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής  εγκρίθηκε  το  ανωτέρω
πρακτικό. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, οι προσωρινοί ανάδοχοι κλήθηκαν με την υπ’ αριθ.
πρωτ 24664/22-11-2019 πρόσκληση του Δήμου Πρέβεζας να προσκομίσουν σε σφραγισμένο
φάκελο,  εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόμενα από το
άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης.
  Οι προσωρινοί ανάδοχοι, οικονομικές επιχειρήσεις,   κατέθεσαν εμπροθέσμως στην υπηρεσία
σφραγισμένους φακέλους των δικαιολογητικών τους.

Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των ανωτέρω φακέλων
και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτούς. 

Η  Επιτροπή  προχώρησε  σε  αποσφράγιση  των  φακέλων  και  σε  μονογραφή  των
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν.

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών  σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2  της
διακήρυξης  διαπιστώθηκε  ότι  όλες  οι  οικονομικές  επιχειρήσεις  –  πρωσωρινοί  ανάδοχοι
προσκόμισαν πλήρη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή τα εξής :
     Την κατακύρωση για το ΤΜΗΜΑ 1.  του συμμετέχοντα  Λαϊνά Χρήστου (Δ/νση:  Λ.

Ιωαννίνων 457 Τ.Κ 48100  Πρέβεζα ), διότι κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
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κατακύρωσης, τα οποία είναι πλήρη και σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης και
προσέφερε την μεγαλύτερη έκπτωση (  5% ),  με το  συμβατικό ποσό να ανέρχεται  στα
16.150,38  € με ΦΠΑ .

     Την κατακύρωση για το ΤΜΗΜΑ 2. του συμμετέχοντα Καλόγηρο Ευάγγελο (Δ/νση:
Τ.Κ.   48100   Λυγιά  Πρέβεζας ),  διότι  κατέθεσε  όλα  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά
κατακύρωσης, τα οποία είναι πλήρη και σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης και
προσέφερε την μεγαλύτερη έκπτωση (  4% ),  με το  συμβατικό ποσό να ανέρχεται  στα
13.439,91  € με ΦΠΑ .

    Την κατακύρωση για το ΤΜΗΜΑ 3. του συμμετέχοντα Τσαβαλά Κωνσταντίνο (Δ/νση:
48100  Μεγαδένδρο  Πρέβεζας ),  διότι  κατέθεσε  όλα  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά
κατακύρωσης, τα οποία είναι πλήρη και σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης και
προσέφερε την μεγαλύτερη έκπτωση (  3% ),  με το  συμβατικό ποσό να ανέρχεται  στα
13.579,61 € με ΦΠΑ .…»

       Ο  Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον  Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της,
 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 την αρ.123/2019 ΑΔΣ  (ΑΔΑ ΩΩΛ2ΩΞΧ-Α7Θ)
 την αρ.292/2019 ΑΟΕ  (ΑΔΑ Ω7ΜΙΩΞΧ-ΧΙΒ)
 την αρ.379/2019  ΑΟΕ (ΑΔΑ 6ΞΞ3ΩΞΧ-ΝΦΔ) περί έγκρισης 1ου πρακτικού
 την εισήγηση της υπηρεσίας 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

1. Εγκρίνει  το  πρακτικό  Νο  2  Ελέγχου  των  δικαιολογητικών   κατακύρωσης 
συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο:«Σ019 Εργασίες 
χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Ζαλόγγου».

2. Κατακυρώνει  το ΤΜΗΜΑ 1   στον  συμμετέχοντα Λαϊνά Χρήστο (Δ/νση: Λ. 
Ιωαννίνων 457 Τ.Κ 48100  Πρέβεζα ), διότι κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία είναι πλήρη και σύμφωνα με το άρθρο
2.2.9.2 της διακήρυξης και προσέφερε την μεγαλύτερη έκπτωση ( 5% ), με το
συμβατικό ποσό να ανέρχεται στα  16.150,38  € με ΦΠΑ .

3. Κατακυρώνει  το ΤΜΗΜΑ 2   στον  συμμετέχοντα Καλόγηρο Ευάγγελο (Δ/νση:
Τ.Κ  48100  Λυγιά  Πρέβεζας),  διότι  κατέθεσε  όλα  τα  απαιτούμενα
δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία είναι πλήρη και σύμφωνα με το άρθρο
2.2.9.2 της διακήρυξης και προσέφερε την μεγαλύτερη έκπτωση ( 4% ), με το
συμβατικό ποσό να ανέρχεται στα 13.439,91 € με ΦΠΑ .

4. Κατακυρώνει   το  ΤΜΗΜΑ  3   στον  συμμετέχοντα  Τσαβαλά  Κωνσταντίνο
(Δ/νση:  48100  Μεγαδένδρο  Πρέβεζας),  διότι  κατέθεσε  όλα  τα  απαιτούμενα
δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία είναι πλήρη και σύμφωνα με το άρθρο
2.2.9.2 της διακήρυξης και προσέφερε την μεγαλύτερη έκπτωση ( 3% ), με το
συμβατικό ποσό να ανέρχεται στα  13.579,61 € με ΦΠΑ.

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 477/2019.
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                              ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
                                      ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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