
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ. 18/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 3/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

 Θέμα:  Έγκριση πρακτικού-1 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού
επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή παιδικής χαράς  Νέας
Σινώπης»

    Στην Πρέβεζα,  σήμερα  Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 και  ώρα  13:00,  συνήλθε   σε

τακτική συνεδρίαση  με την διαδικασία της Τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας,

σύμφωνα  με  την  Π.Ν.Π.  με  ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020  και  την  ΥΠ.ΕΣ.  Εγκ.

426/ΑΠ:77233/13.11.2020,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.1566/15-01-2021 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
      3. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος
      4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος
      5. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος
      6. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος
      7. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος 
      8. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ.Στ.Μπόμπορη, δημοτικό υπάλληλο.

    Ο  Αντιπρόεδρος εισηγούμενος  το 1ο θέμα παρουσίασε  την  εισήγηση της  επιτροπής

διαγωνισμού,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Γ.Τάγκας), που έχει ως εξής: 

 «….Ο συνοπτικός διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή παιδικής χαράς  Νέας

Σινώπης»  διεξήχθη  στις  15/12/2020  από  την  επιτροπή  διεξαγωγής  διαγωνισμού  η  οποία

συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 272/2020  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και συντάχθηκε

το από 15-12-2020  Πρακτικό-1 ως κάτωθι:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗ ΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Κατασκευή παιδικής χαράς 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ    Νέας Σινώπης» 
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.129,03 € (χωρίς ΦΠΑ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στην Πρέβεζα την 15/12/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. Οι παρακάτω υπογεγραμμένοι:
1. Γεώργιος Τάγκας, Πρόεδρος.
2. Κων/νος Τζόκας, Μέλος.
3. Δημήτριος Γκλιάτης , Μέλος.

Αποτελούντες της Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.), που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 272/2020
Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  συνήλθαμε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στην  αίθουσα
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρέβεζας για την διεξαγωγή της δημοπρασίας του ανωτέρου
έργου.

Κηρύχθηκε η έναρξη υποβολής παραλαβής των προσφορών. 
Αφού  πέρασε  η  10η  π.μ.  (ώρα  λήξης  υποβολής  προσφορών)  και  αφού  κανένας

ενδιαφερόμενος δεν παρουσιάστηκε, ο Πρόεδρος της Ε.Δ. ανήγγειλε τη λήξη παραλαβής των
προσφορών.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο
της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές ( σημειώνεται, ότι
τόσο στο πρωτόκολλο, όσο και στον κυρίως φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής
και  η  σχετική  καταχώρηση  στο  φάκελο  μονογράφεται  από  την  υπεύθυνη  υπάλληλο)  ,
διαπιστώθηκε  πως  έχουν  κατατεθεί  2  προσφορές  στο  πρωτόκολλο  του  Δήμου  οπότε  και
παρελήφθησαν  και  καταχωρίσθηκαν  κατά  σειρά  κατάθεσης  τους  στο  σχετικό  πρακτικό  της
Επιτροπής Διαγωνισμού , όπου ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης,  επωνυμία του
οικονομικού φορέα ,η τάξη και η κατηγορία του, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος.  Όλοι οι
φάκελοι  αριθμήθηκαν  με  τον  αύξοντα  αριθμό  κατάθεσης  τους,  όπως  καταχωρήθηκαν  στο
πρακτικό και μονογράφτηκαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Όλες οι προσφορές που υποβλήθηκαν περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί κατά
σειρά προσέλευσης:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής Προσφοράς

1
ALMO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Ι.Κ.Ε.

15/12/2020 / 24156

2
Κ/Ξ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 
ΣΚΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

15/12/2020 / 24158

  Αμέσως  μετά  την  ολοκλήρωση  της  παραλαβής  των  προσφορών  και  καταγραφής  των
δικαιολογητικών συμμετοχής  η Ε.Δ. αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές, μονόγραψε αυτές
και ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία τους τα οποία κατέγραψε στο πίνακα πρακτικού. Στην
συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής
των ποσοστών έκπτωσης.

Όλες  οι  οικονομικές  προσφορές  καταχωρήθηκαν  σε  πίνακα  κατά  σειρά  μειοδοσίας
(αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά),  ο οποίος υπογράφηκε από τα μέλη της Ε.Δ.  και
αποτελεί μέρος του πρακτικού ( ΠΙΝΑΚΑΣ 2).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΣΕΙΡΑ

ΜΕΙΟΔΟΣ

ΙΑΣ

ΣΕΙΡΑ

ΠΡΟΣΕΛΕΥ

ΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΚΠΤΩΣΗΣ

% )
1 1 ALMO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. 5
2 2 Κ/Ξ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΣΚΑΡΙΩΤΗΣ

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3

 

Ακολούθησε  αυθημερόν  ο  πλήρης  έλεγχος  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  των
οικονομικών προσφορών κατά τη σειρά μειοδοσίας.
Μετά  την  ολοκλήρωση του  ελέγχου,  η  Ε.Δ.  κατάρτισε  πίνακες  των  διαγωνιζομένων  με  τις
παραδεκτές προσφορές ΠΙΝΑΚΑΣ 3 και απαράδεκτες προσφορές ΠΙΝΑΚΑΣ 4.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3   ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΕΙΡΑ

ΜΕΙΟΔΟΣ

ΙΑΣ

ΣΕΙΡΑ

ΠΡΟΣΕΛΕΥ

ΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΚΠΤΩΣΗΣ

% )
1 1 ALMO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. 5
2 2 Κ/Ξ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΣΚΑΡΙΩΤΗΣ

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3

ΠΙΝΑΚΑΣ 4   ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Α/

Α

ΣΕΙΡΑ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΚΠΤΩΣΗΣ

% )
- - -

Η  περιγραφόμενη  διαδικασία  καταχωρήθηκε  στο  πρακτικό  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού   και
υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού τον
οικονομικό  φορέα  με  την  επωνυμία   ALMO  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Ι.Κ.Ε. (διεύθυνση Κονίτσης 4 Αριδαία, ΤΚ 58400, ΑΦΜ 800867734 ΔΟΥ Έδεσσας) με ποσοστό
έκπτωσης  5%  και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή για έγκριση.

ΠΡΕΒΕΖΑ    15 / 12 / 2020

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 ΤΑ  ΜΕΛΗ

1.Γεώργιος Τάγκας               2. Κωνσταντίνος Τζόκας   3. Δημήτριος Γκλιάτης
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  Σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και την παρ 4.1 (η) του άρθρο 4 της διακήρυξη του έργου, η
επιτροπή διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού Πρακτικού-1 με το
αποτέλεσμα της διαδικασίας, το οποίο υποβάλει προς έγκριση προς την ΟΕ, και εισηγείται την
ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη. 
   Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του Πρακτικού-1  σε
όλους  τους  προσφέροντες  και  παρέχει  πρόσβαση  στα  υποβληθέντα  στοιχεία  των  λοιπών
συμμετεχόντων. 
  Κατά  της  απόφασης  αυτής  χωρεί  ένσταση,  κατά  τα  οριζόμενα  στην  παράγραφο  4.3  της
διακήρυξης και στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:
4. Τις  διατάξεις  του  Ν.4412/16  (ΥΕΚ  147/08.08.2016  τεύχος  Α’):  Δημόσιες  συμβάσεις

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών,
5. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΥΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
6. Τις  διατάξεις  του  Ν.3463/2006  (Δημοτικός  και  Κοινοτικός  Κώδικας),  όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει
7. Τις διατάξεις του N. 4555/18 [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι»
8. Την υπ’ αριθ. 272/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής που αφορά στην έγκριση

των όρων δημοπράτησης του έργου και την έγκριση επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού
9. Την  υπ'  αρ.  πρωτ.  22963/27-11-2020  διακήρυξη  του  διαγωνισμού  (ΑΔΑΜ  :

20PROC007729458)
10.Το από 15 – 12 - 2020  Πρακτικό - 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1)  Την  έγκριση  του  Πρακτικού-1  της  Επιτροπής Διενέργειας  Διαγωνισμού  για  το  έργο
«Κατασκευή παιδικής χαράς  Νέας Σινώπης»

2) Την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη την Εργοληπτική Επιχείρηση με την επωνυμία ALMO
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. (διεύθυνση  Κονίτσης  4 Αριδαία,  ΤΚ 58400,
ΑΦΜ 800867734 ΔΟΥ Έδεσσας) με ποσοστό έκπτωσης  5%  διότι προσέφερε την χαμηλότερη
τιμή κατασκευής του έργου, καλύπτοντας όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής του Διαγωνισμού
σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη. 

Αναλυτικά η προσφορά : 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  (με έκπτωση  5%)  :   11.291,51 €
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :                     2.032,47 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ    :   1.998,60€
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  :                                 - -
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ :                 15.322,58 € (χωρίς ΦΠΑ)

3) Την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του Πρακτικού-1 σε όλους τους προσφέροντες,
σύμφωνα με την παράγραφο 4.1 (στ) του άρθρου 4 της διακήρυξης....…».

       Ο Αντιπρόεδρο κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. 
  
       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 

 την εισήγηση της επιτροπής
 την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
 την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020
 την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)
                  

1)  Εγκρίνει το Πρακτικό-1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή
παιδικής χαράς  Νέας Σινώπης».

2) Κηρύσσει ως   προσωρινό μειοδότη για το έργο «Κατασκευή παιδικής χαράς  Νέας Σινώπης».
την Εργοληπτική Επιχείρηση με την επωνυμία ALMO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Ι.Κ.Ε. (διεύθυνση Κονίτσης 4 Αριδαία, ΤΚ 58400, ΑΦΜ 800867734 ΔΟΥ Έδεσσας), με ποσοστό
έκπτωσης  5%,  διότι προσέφερε την χαμηλότερη τιμή κατασκευής του έργου, καλύπτοντας
όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής του Διαγωνισμού σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη. 

Αναλυτικά η προσφορά : 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  (με έκπτωση  5%)  :   11.291,51 €
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :                     2.032,47 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ    :   1.998,60€
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  :                                 - -
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ :                 15.322,58 € (χωρίς ΦΠΑ)

3) Εγκρίνει  την κοινοποίηση  της  απόφασης  έγκρισης  του  Πρακτικού-1  σε  όλους  τους
προσφέροντες, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1 (στ) του άρθρου 4 της διακήρυξης.

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 18/2021.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                              ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
                                      ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ: 6ΕΤ8ΩΞΧ-ΓΜ2


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

		2021-01-22T16:02:37+0200
	Athens




