
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.637/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 47/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

  Θέμα:  Έγκριση  Πρακτικού  (έλεγχος  προσφοράς)  και  ανάθεση  μετά  από  άγονο
διαγωνισμό της προμήθειας,«Προμήθεια ενός φορτηγού με υπερκατασκευή κλειστής
κιβωτάμαξας»,  προϋπολογισμού 68.185,12 € (με  Φ.Π.Α.),  Κ.Α.02.15.7132.001 Ι.Π.
Cpv: 34142100-5

 

    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.

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10 θέμα παρουσίασε την εισήγηση του  Τμήματος Η/Μ ¨Εργων ,
του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.K.Τζόκας), που έχει ως εξής: 

 «... Σας διαβιβάζουμε το από 06/11/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ (έλεγχος προσφοράς) ,της γνωμοδοτικής

Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών,  η οποία συγκροτήθηκε με

την αριθμ. 25/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΔΑ: ΩΔΧΞΩΞΧ-ΓΙΜ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρέβεζα , 06 /11 / 2020

                              Πρακτικό  (έλεγχος προσφοράς)
Επιτροπής Ανάθεσης Προμήθειας μετά από άγονο Διαγωνισμό για την προμήθεια          

«Προμήθεια ενός φορτηγού με υπερκατασκευή κλειστής κιβωτάμαξας»,
  προϋπολογισμού 68.185,12 € (με Φ.Π.Α.),

Κ.Α.02.15.7132.001 Ι.Π.
Cpv: 34142100-5

  Στην Πρέβεζα σήμερα, την   /11/2020 και ώρα 12.00 π.μ., η Επιτροπή Ανάθεσης Προμήθειας
μετά  από  άγονο  Διαγωνισμό,για  την  προμήθεια  με  τίτλο:  «Προμήθεια  ενός  φορτηγού  με
υπερκατασκευή κλειστής κιβωτάμαξας »,προϋπολογισμού  68.185,12 € (με Φ.Π.Α.),ενταγμένη
στο στο Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Πρέβεζας (468/2019 Α.Δ.Σ.),
 η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ.25/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται
από τους: 
1) Μυριούνης Μάνθος, ως πρόεδρο
2) Ηλία Τσάγκα, ως μέλος
3) Ιωάννου Ευαγγελία, ως μέλος
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με παρόντα τα μέλη της ,προκειμένου να προβεί σε έλεγχο
προσφοράς για την ανωτέρω προμήθεια.
Η Επιτροπή έχοντας υπόψη
- την Διακήρυξη με αριθ. πρωτ. 11619/30-06-2020 (20PROC006945311 2020-06-30),αφορά
Προμήθεια ενός καινούργιου Φορτηγού με υπερκατασκευή κλειστής κιβωτάμαξας,το όχημα θα
είναι,φορτηγό  4Χ2,με  υπερκατασκευή  κλειστής  κιβωτάμαξας,με  υδραυλική  πίσω  πόρτα
,μονοκάμπινο,πετρελαιοκίνητο,Αρ.μελέτης¨ 15/24-03-020
-την  υπ¨αρ.479/2020  Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής(ΑΔΑ¨ΨΖ6ΖΩΞΧ-ΘΥΡ), με  την
κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός και  εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της ανάθεσης
μετά από  διαπραγμάτευση, κατόπιν άγονου διαγωνισμού ( δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά)
χωρίς  τροποποίηση  των  όρων  της   διακήρυξης  του  ανοικτού  διαγωνισμού  του  θέματος,
σύμφωνα με το άρθρο 1.5 (αρθρ.32 παρ.2α Ν.4412/2016) της ανωτέρω Διακήρυξης, 
-την  υπ¨αρ.Πρωτ.18219/23-09-2020  Πρόσκληση  του  κου  Δημάρχου  Πρέβεζας  προς  την
εταιρεία  ΠΑΥΛΟΣ  Ι.  ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ  Α.Ε.Β.Ε.  για  υποβολή  προσφοράς,  η  οποία  κατατέθηκε
εμπρόθεσμα στον Δήμο  με το υπ΄αρ.Πρωτ.19368/06-10-2020,και παραδόθηκε στην Επιτροπή
Προχώρησε στην αποσφράγιση των τριών φακέλλων με την κάτωθι σειρά ,
1.δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3.1της Διακήρυξης
Ο φάκελλος περιείχε 

Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ
Α.Ε.Β.Ε

1
Τ.Ε.Υ.Δ. ΝΑΙ

2 Εγγύηση συμμετοχής ΝΑΙ

2
Πιστοποιητικά
Επιμελητηρίου/ ΓΕΜΗ

ΝΑΙ

3

Πιστοποιητικά
Εμπορ/Βιομ.Επιμελητηρίου
περί  μη
πτώχευσης,αν.διαχειρισης

ΝΑΙ

ΑΔΑ: ΩΔΧΞΩΞΧ-ΓΙΜ



Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ
Α.Ε.Β.Ε

4 Ασφαλιστικές Ενημερότητες ΝΑΙ
5 Φορολογικές Ενημερότητες ΝΑΙ

8
Καταστατικά  καταχώρησης
Α.Ε /ΦΕΚ.

ΝΑΙ

9 Επιστολή τράπεζας ΝΑΙ

2.Τεχνική  προσφορά  ,με  τα  δικαιολογητικά  όπως  αναφέρονται  στο  άρθρο  2.4.3.2  της
Διακήρυξης
Ο φάκελλός περιείχε 

Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ
Α.Ε.Β.Ε

1
Τεχνική  περιγραφή
οχήματος  και
υπερκατασκευής.

ΝΑΙ

2 Υπεύθυνές Δηλώσεις ΝΑΙ

2
Διασφάλιση ποιότητας
ISO: 9001:2008

ΝΑΙ

3.Οικονομική προσφορά , όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.4.4της Διακήρυξης

 Κατόπιν ελέγχου των φακέλλων της προσφοράς η Επιτροπή Ανάθεσης Προμήθειας διεπίστωσε
ότι η κατατεθείσα είναι σύμφωνη με την Διακήρυξη.
 Προσφέρεται αυτοκίνητο μάρκας IVECO DAILY 50C16H ,κινητήρας πετρελαιοκινητήρας τύπου
F1C,αντιρρυπαντικής  τεχνολογίας  Euro VI D.Υπερκατασκευή  κλειστή  κιβωτάμαξα
Εργ.κατασκευής  ΚΟΣΚΕΡΙΔΗΣ  ΠΑΡΗΣ  &  ΣΙΑ  Ο.Ε.  και  υδραυλική  πόρτα  εργ.κατασκευής
PALFINGER.
 Τελική  τιμή  με  ΦΠΑ24% ,τέλος  ταξινόμησης  και  μεταφορικά  πινακίδες  είναι  67.704,00€
,προσφορά που θεωρείται συμφέρουσα για τον Δήμο.
 
Κατόπιν των ανωτέρω ,η Επιτροπή Ανάθεσης Προμήθειας γνωμοδοτεί υπερ της ανάθεσης στην
ανωτέρω εταιρεία.
 Το παρόν Πρακτικό εκδόθηκε σε τρία αντίγραφα , υπογράφεται από την επιτροπή διαγωνισμού
σύμφωνα με το άρθρο 14 της διακήρυξης. 

Πρέβεζα,   06/11/2020

Η Επιτροπή  Ανάθεσης Προμήθειας 

Μυριούνης Μάνθος, πρόεδρος         Ηλίας Τσάγκας , μέλος        Ιωάννου Ευαγγελία , μέλος

  
     Η Επιτροπή έχοντας υπόψη
-  την  Διακήρυξη  με  αριθ.  πρωτ.  11619/30-06-2020  (20PROC006945311  2020-06-30),την
υπ΄αρ.μελέτης¨ 15/24-03-020

ΑΔΑ: ΩΔΧΞΩΞΧ-ΓΙΜ



-την  υπ¨αρ.479/2020  Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής(ΑΔΑ¨ΨΖ6ΖΩΞΧ-ΘΥΡ),  με  την
κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός και  εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της ανάθεσης μετά
από  διαπραγμάτευση, κατόπιν άγονου διαγωνισμού (δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά), χωρίς
τροποποίηση των όρων της  διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του θέματος, σύμφωνα με
το άρθρο 1.5 (αρθρ.32 παρ.2α Ν.4412/2016) της ανωτέρω Διακήρυξης, 
-την  υπ¨αρ.Πρωτ.18219/23-09-2020  Πρόσκληση  του  κου  Δημάρχου  Πρέβεζας  προς  την
εταιρεία  ΠΑΥΛΟΣ  Ι.  ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ  Α.Ε.Β.Ε.  για  υποβολή  προσφοράς,  η  οποία  κατατέθηκε
εμπρόθεσμα στον Δήμο  με το υπ΄αρ.Πρωτ.19368/06-10-2020,και παραδόθηκε στην Επιτροπή.
 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
-Την έγκριση του επισυναπτόμενου Πρακτικού
-Την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας   στην εταιρεία ΠΑΥΛΟΣ Ι.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ  Α.Ε.Β.Ε.,  η
οποία προσφέρει όχημα μάρκας  IVECO DAILY 50C16H ,κινητήρας πετρελαιοκινητήρας τύπου
F1C,αντιρρυπαντικής  τεχνολογίας  Euro VI D,με  υπερκατασκευή  κλειστή  κιβωτάμαξα
Εργ.κατασκευής  ΚΟΣΚΕΡΙΔΗΣ  ΠΑΡΗΣ  &  ΣΙΑ  Ο.Ε.  και  υδραυλική  πόρτα  εργ.κατασκευής
PALFINGER.
Τελική  τιμή  με  ΦΠΑ  24%,  τέλος  ταξινόμησης  και  μεταφορικά  πινακίδες  είναι  67.704,00€,
προσφορά που θεωρείται συμφέρουσα για τον Δήμο.
Παρακαλείται η Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά ....». 

      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 εισήγηση της υπηρεσίας 
 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  (έλεγχος προσφοράς) της Επιτροπής Ανάθεσης
Προμήθειας  μετά  από  άγονο  Διαγωνισμό,  για  την  προμήθεια  με  τίτλο
«Προμήθεια  ενός  φορτηγού  με  υπερκατασκευή  κλειστής  κιβωτάμαξας»,
προϋπολογισμού  68.185,12  €  (με  Φ.Π.Α.),  Κ.Α.02.15.7132.001 Ι.Π.  Cpv:
34142100-5.

2. Εγκρίνει την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας, στην εταιρεία
ΠΑΥΛΟΣ  Ι.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ  Α.Ε.Β.Ε  ,  (ΑΦΜ:  094007885,  ΦΑΕ:  Αθηνών 
Έδρα:  Αθήνα    Ορφέως  113,  Ρουφ  /Τ.Κ.11855),  η  οποία  προσφέρει  όχημα
μάρκας  IVECO  DAILY  50C16H,  κινητήρας  πετρελαιοκινητήρας  τύπου
F1C,αντιρρυπαντικής  τεχνολογίας  Euro  VI  D,με  υπερκατασκευή  κλειστή
κιβωτάμαξα  Εργ.κατασκευής  ΚΟΣΚΕΡΙΔΗΣ  ΠΑΡΗΣ  &  ΣΙΑ  Ο.Ε.  και  υδραυλική
πόρτα  εργ.κατασκευής  PALFINGER.  Τελική  τιμή  με  ΦΠΑ  24%,  τέλος
ταξινόμησης  και  μεταφορικά  πινακίδες  είναι  67.704,00€,  προσφορά  που
θεωρείται συμφέρουσα για τον Δήμο.

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  637/2020.
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΔΑ: ΩΔΧΞΩΞΧ-ΓΙΜ
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