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ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 22/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

 

    Θέμα: Έγκριση πρακτικού Νο 2 εξέτασης οικονομικών προσφορών για την      

               ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Πρέβεζας, για το 2021. 

         

   Στην Πρέβεζα, σήμερα Τρίτη 11 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00, συνήλθε σε  κατεπείγουσα 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα 

με την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ.9443/11-05-2021 

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. 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.238/2021 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον καθώς  το χρονικό 

διάστημα μέχρι την 1η Ιουνίου, ημέρα κατά την οποία υποχρεούται ο Δήμος Πρέβεζας να 

ξεκινήσει να παρέχει ναυαγοσωστική κάλυψη, είναι λίγο για την συμβασιοποίηση της υπηρεσίας, 

δεδομένου ότι λόγω του ύψους της δαπάνης, η οποία υπερβαίνει τα 200.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, 

θα πρέπει να προηγηθεί και προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

 

   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα   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 για την ναυαγοσωστική 

κάλυψη των ακτών του Δήμου Πρέβεζας, για το 2021  και παρακαλούμε για την έγκρισή του. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Πρέβεζα 11 / 05 / 2021 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ 

ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 

 

Στο Δημαρχείο Πρέβεζας την 11/05/2021 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00 οι πιο κάτω: 

1. Βασιλείου Νικόλαος 

2. Ιωάννου Ευαγγελία 

3. Αλισανδράτος Γεώργιος 

που αποτελούν την γνωμοδοτική επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, 

όπως ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 90/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας, 

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα για να προβεί στο άνοιγμα των οικονομικών 

προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια του υπ' αριθ. 6895/29-03-2021 διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2021. 

 

Προσφορά κατέθεσε ο παρακάτω υποψήφιος ανάδοχος: 

α/α Επωνυμία ΑΦΜ Αρ. Πρωτ. 

1 ΠΑΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 302267977 8754/26-04-2021 

 

Σύμφωνα με την 230/2021 Α.Ο.Ε. η επιτροπή προέβη στο άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς του 

διαγωνιζομένου ΠΑΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ όπου διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

α/α Επωνυμία Τιμή προσφοράς (με ΦΠΑ) 
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α/α Επωνυμία Τιμή προσφοράς (με ΦΠΑ) 

1 ΠΑΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ του 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

377.784,60 € 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η οικονομική προσφορά του διαγωνιζομένου είναι εντός 

του προϋπολογισμού του διαγωνισμού.  

Με βάση τα ανωτέρω και έχοντας υπ' όψη: 

α) το γεγονός ότι το χρονικό διάστημα μέχρι την 1η Ιουνίου, ημέρα κατά την οποία υποχρεούται 

ο Δήμος Πρέβεζας να ξεκινήσει να παρέχει ναυαγοσωστική κάλυψη, είναι λίγο για την 

συμβασιοποίηση της υπηρεσίας, δεδομένου ότι λόγω του ύψους της δαπάνης, η οποία 

υπερβαίνει τα 200.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, θα πρέπει να προηγηθεί και προσυμβατικός έλεγχος 

από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

β) τις διατάξεις του άρθρου 3.2 της διακήρυξης 

γ) την υπ' αριθ. 230/2021 Α.Ο.Ε. 

η επιτροπή εισηγείται: 

α) την συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον στην σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής 

Επιτροπής  

β) την έγκριση του παρόντος πρακτικού, 

γ) την ανακήρυξη του υποψηφίου αναδόχου με επωνυμία ΠΑΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

με ΑΦΜ 302267977, ΔΟΥ Ιωαννίνων, που εδρεύει στην διεύθυνση Κουγκίου 10, Τ.Κ. 45221, 

Ιωάννινα, τηλ. 6939294606, 2684023102, email patsisth@yahoo.gr, ως προσωρινού αναδόχου για 

την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών Δήμου Πρέβεζας για το 2021 

δ) την συνέχιση της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της διακήρυξης. 
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Η επιτροπή 

Βασιλείου Νικόλαος       Ιωάννου Ευαγγελία .        Αλισανδράτος Γεώργιος...…». 

 

                              

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

 σχετικά.  
 
       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της, 

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

• την αρ.230/2021  ΑΟΕ (ΑΔΑ  6Η3ΞΩΞΧ-ΑΞΒ) 

• 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, 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 

1. Εγκρίνει το πρακτικό Νο 2 εξέτασης οικονομικών προσφορών για την ναυαγοσωστική 

κάλυψη των ακτών του Δήμου Πρέβεζας, για το 2021. 

2. Κηρύσσει ως προσωρινό ανάδοχο για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών Δήμου 

Πρέβεζας για το 2021, τον υποψήφιο ανάδοχο με την επωνυμία ΠΑΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ του 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ με ΑΦΜ 302267977, ΔΟΥ Ιωαννίνων, που εδρεύει στην διεύθυνση Κουγκίου 

10, Τ.Κ. 45221, Ιωάννινα, τηλ. 6939294606, 2684023102, email patsisth@yahoo.gr, 

3. Εγκρίνει την συνέχιση της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της διακήρυξης . 

 

 

 

 

      Ο κ. Κωστούλας δήλωσε παρών. 
 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  239/2021. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
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