
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.636/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 47/2020 της  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

Θέμα:  Έγκριση πρακτικού Νο 2 εξέτασης οικονομικών προσφορών  του δημόσιου
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου:  «Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές
έξυπνης πόλης για το Δήμο Πρέβεζας»
           

     Στην Πρέβεζα, σήμερα  Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020 και ώρα  13:00 μ.μ  στο Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας συνήλθε   σε   τακτική συνεδρίαση,  δια  περιφοράς η

Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020, ύστερα

από την  αρ.πρωτ.21724/06-11-2020 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. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος  

      2. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος
      3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος
      4. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος
      5. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος
      6. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος
      7. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος
      8. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος
      9. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος

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

  O   Πρόεδρος    έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ.  635/2020 απόφαση

Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης  διότι

το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου, δηλαδή

έως την 01/06/2021, είναι οριακά επαρκές για την υλοποίησή του. 

  Ο   Πρόεδρος    εισηγούμενος το 1ο θέμα  εκτός ημερήσιας διάταξης παρουσίασε  την

εισήγηση  της Επιτροπής Διαγωνισμού,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπαλ. Ν.Βασιλείου), που

έχει ως εξής: 

 «….Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό  Νο 2 εξέτασης οικονομικών προσφορών του δημόσιου

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου:  «Πιλοτικές  ψηφιακές  εφαρμογές έξυπνης

πόλης για το Δήμο Πρέβεζας» και παρακαλούμε για την επικύρωσή του.

ΑΔΑ: 66ΥΦΩΞΧ-ΛΙΦ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα      11 / 11 / 2020
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές έξυπνης πόλης για το Δήμο Πρέβεζας»

Σήμερα την 11η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στην Πρέβεζα η παρακάτω
επιτροπή που έχει ορισθεί με την 42/2020 Α.Ο.Ε:
α) Ιωάννου Ευαγγελία
β) Βασιλείου Νικόλαος
γ) Αλισανδράτος Γεώργιος
συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στην  αίθουσα  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου
Πρέβεζας για την εξέταση των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια του
δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο  Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές
έξυπνης πόλης για το Δήμο Πρέβεζας, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 16827/04-09-2020
διακήρυξη.

Σύμφωνα με την 588/2020 Α.Ο.Ε.  στο στάδιο αυτό του διαγωνισμού συμμετέχει  μόνο η
παρακάτω εταιρεία:

α/α Επωνυμία ΑΦΜ

1 DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 
ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Ε.

999566850

Εξέταση των Οικονομικών Προσφορών
Κατά την εξέταση της οικονομικής προσφοράς της διαγωνιζομένης διαπιστώθηκαν τα εξής:

α/α Επωνυμία Τιμή προσφοράς (με ΦΠΑ)

1 DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 
ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Ε.

202.120,00 €

Κατόπιν  αυτού  και  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παραγράφου 2.3.2  της  διακήρυξης,  ο
Τελικός Βαθμός Αξιολόγησης υπολογίζεται ως:

ΤΒΑ = 115 / 202.120,00 = 0,00057 = 5,7 x 10-4

Η επιτροπή έλαβε υπ' όψη της τα 5 πρώτα δεκαδικά ψηφία, στρογγυλεύοντας το τελευταίο,
λόγω του μικρού αριθμού που προκύπτει από τον τρόπο υπολογισμού του ΤΒΑ.

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ' όψη:
α) την υπ' αριθ. 588/2020 Α.Ο.Ε.
β)  το  γεγονός  ότι  το  χρονικό  διάστημα  μέχρι  την  ολοκλήρωση  του  φυσικού
αντικειμένου του έργου, δηλ. έως την 01/06/2021, είναι οριακά επαρκές για την
υλοποίησή του

η επιτροπή εισηγείται:
α) την έγκριση του παρόντος πρακτικού,
β) την συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την
Πέμπτη 12/11/2020
γ) την ανακήρυξη της εταιρείας DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΑΙ  ΒΑΣΕΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  Α.Ε. με  ΑΦΜ  999566850,  ΔΟΥ  ΦΑΕ  Θεσσαλονίκης,  που
εδρεύει στην διεύθυνση  Β. Πάροδος Εμμ. Παππά 16, Τ.Κ.  57010,  Θεσσαλονίκη, τηλ.
694-5313949, email tasos.manos@gmail.com, ως προσωρινού αναδόχου για το σύνολο

ΑΔΑ: 66ΥΦΩΞΧ-ΛΙΦ



του  διαγωνισμού, έναντι  συνολικού  ποσού  202.120,00  €  συμπεριλαμβανομένου  του
ΦΠΑ, το οποίο αντιστοιχεί στην προσφορά της

Η Επιτροπή 

1. Ιωάννου Ευαγγελία

2. Βασιλείου Νικόλαος

3. Αλισανδράτος Γεώργιος.…».

                             
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν   
 σχετικά. 

        Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

 τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 
 την αρ.588/2020  ΑΟΕ (ΑΔΑ  6ΝΘΘΩΞΧ-9ΡΗ)
 την εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού,
 την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
 την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)
        
 
     1. Εγκρίνει το πρακτικό Νο 2  εξέτασης οικονομικών προσφορών του δημόσιου 
     ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές        
     έξυπνης πόλης για το Δήμο Πρέβεζας».

2. Κηρύσσει  την  εταιρεία  DOTSOFT  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  ΚΑΙ  ΒΑΣΕΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  Α.Ε. με  ΑΦΜ  999566850,  ΔΟΥ  ΦΑΕ
Θεσσαλονίκης,  που εδρεύει  στην διεύθυνση  Β. Πάροδος Εμμ. Παππά 16,  Τ.Κ.  57010,
Θεσσαλονίκη,  τηλ.  694-5313949,  email  tasos.manos@gmail.com,  ως  προσωρινό
ανάδοχο  για  το σύνολο  του  διαγωνισμού,  έναντι  συνολικού  ποσού  202.120,00  €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το οποίο αντιστοιχεί στην προσφορά της.

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 636/2020.

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΔΑ: 66ΥΦΩΞΧ-ΛΙΦ
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