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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 49/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

 Θέμα :«Έγκριση πρακτικού Ν.2 (Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) του Διεθνή  

Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την προμήθεια  οχημάτων Δήμου Πρέβεζας  

[ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ   A/A ΕΣΗΔΗΣ 132131]». 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση με την διαδικασία της  δια περιφοράς, 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. 19539/24-09-2021 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 2. Νίτσας Γεώργιος      -     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    

 

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

Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 60 θέμα ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση  του 

Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Π.Σταματέλος), που έχει ως εξής:  

«…Σας αποστέλλουμε το πρακτικό Ν.2 (Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών), της επιτροπής  

διενέργειας  του διαγωνισμού για την προμήθεια  οχημάτων Δήμου Πρέβεζας  [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ   A/A ΕΣΗΔΗΣ 132131]. 

   Το  ανωτέρω πρακτικό   εστάλη  από τον Πρόεδρο της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού  

και αξιολόγησης των προσφορών κ. Ιωάννη Καμπέρη  μέσω της λειτουργικότητας της « 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ » της  διαδικτυακής πύλης www.promitheous.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ την 24-09-

2021 ημέρα Παρασκευή,   προκειμένου να εγκριθεί   από  την Οικονομική Επιτροπή. 

 

 

http://www.promitheous.gov.gr/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Πρέβεζα   16/09/2021 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 807.000,00 € & ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24% 

1.000.680,00 €» 

ΤΜΗΜΑ Ι ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Στην Πρέβεζα, την 16/09/2021 και ώρα 10.00 π.μ., η Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού 

(Ε.Δ.) για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων δήμου Πρέβεζας συνολικού 

προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ 807.000,00 € & συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 1.000.680,00 

€» Τμήμα Ι Προμήθεια τριών απορριμματοφόρων, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 3/2021 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πρέβεζας και αποτελείται από τους: 

1. Ιωάννη Καμπέρη, ως πρόεδρο 

2. Νικόλαο Τζάρα, ως μέλος 

3. Μάνθο Μυριούνη, ως μέλος 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με παρόντα τα μέλη της στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου 

Πρέβεζας προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

προσφορών που υποβλήθηκαν στην αναθέτουσα αρχή, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (ΑΑ Συστήματος: 132131), σύμφωνα με την διακήρυξη 

(ΑΔΑΜ: 21PROC008639639 2021-05-21). 

Στις 24-06-2021 η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» των συμμετεχόντων στο 

διαγωνισμό, στην καταχώριση όσων υπέβαλαν προσφορές καθώς και τα υποβληθέντα από 

αυτούς δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά, στον έλεγχο των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και κατάρτισε τον παρακάτω πίνακα 

συμμετεχόντων με αποδεκτές προσφορές στο Πρακτικό 1 αποσφράγισης και αξιολόγησης 

προσφορών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1  

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Αριθ. πρωτοκόλλου 

1 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. 
ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

12658/17-06-2021 08:40 π.μ. 

Το Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού εγκρίθηκε με την με αριθ. 495/19-08-2021 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας που κοινοποιήθηκε την 01/09/2021 

13:37:04 στους διαγωνιζομένους μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ και 

κατά της οποίας δεν υποβλήθηκε ένσταση. 

Με το αριθ. 18741/14-09-2021 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής καθορίστηκε η ημέρα και ώρα 

της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού 
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για την προμήθεια, ήτοι η Παρασκευή 16-09-2021 ώρα 10:00 που κοινοποιήθηκε την 14/09/2021 

12:58:40 στους διαγωνιζομένους μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. 

Την προκαθορισμένη ώρα η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση 

των υποφακέλων όλων των υποβληθεισών «Οικονομικών Προσφορών» των συμμετεχόντων στο 

διαγωνισμό και καταχώρησε τις υποβληθείσες από αυτούς οικονομικές προσφορές όπως 

ελήφθησαν από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) ως εξής: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ 

1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Για το ΤΜΗΜΑ Ι ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

Αριθμός Προσφοράς: 230402 

Α/Α 
Α/Α 

Γραμ. 
ΕΙΔΟΣ M.M. ΠΟΣΟΤ. 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(€) 

ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

(€) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ  

1 1 

34144512-0 

Απορριμματοφ

όρα οχήματα 

με συμπιεστή 

απορριμμάτων 

Τεμάχιο 3 
139.000,

00 
417.000,

00 
24 100.080,00 517.080,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 417.000,
00 

24 100.080,00 517.080,00 

 
Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στην αξιολόγηση των οικονομικών 

προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι τεχνικές 

προσφορές κρίθηκαν πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 

Η Προσφορά της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ για το Τμήμα Ι Προμήθεια τριών απορριμματοφόρων πληροί τους όρους της και τις 

απαιτήσεις της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή. 

 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των ποιοτικών 

κριτηρίων της προμήθειας. 

Η βαθμολόγηση (Ki) κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην 

περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε 

μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο: 

U= σ1*Κ1 + σ2*Κ2 +……+σν*Κν όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης 

Κν και ισχύει σ1+σ2+..σν= 100%. 

Η Οικονομική Προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς U 

προσδιορίζουν την ανοιγμένη προσφορά, από τον τύπο: λ= Ο.Π./U 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στη τελική βαθμολόγηση των προσφορών. 

1. H προσφορά της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ βαθμολογείται ως εξής: 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς από Πρακτικό 1 είναι U= 111,88 βαθμοί. 
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Η οικονομική προσφορά είναι Ο.Π.= 517.080,00 

Η ανοιγμένη προσφορά είναι λ= Ο.Π./U= 517.080,00/111,88= 4.621,74 

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού κατάρτισε Συγκριτικό πίνακα κατά αύξουσα 

σειρά ανοιγμένης προσφοράς λ. 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα 
Ανηγμένη Προσφορά 

(λ) 

1 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

4.621,74 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει την σύνταξη του Πρακτικού 2, εισηγείται την ανάδειξη 

ως προσωρινό μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων δήμου Πρέβεζας 

συνολικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ 807.000,00 € & συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

1.000.680,00 €» Τμήμα Ι Προμήθεια τριών απορριμματοφόρων τον οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ΑΦΜ 

094036579, διεύθυνση Ιερά Οδός 162, ΤΚ 12242 Αιγάλαιω, αρμόδιο επικοινωνίας Κελλάρης 

Γιώργιος, Μουταβέλη, ηλ. ταχ/μείο info@kaoussis.gr, τηλ. 2103459616, φαξ 2103463850, με 

ποσό προσφοράς 517.080,00 € (με ΦΠΑ 24 %), διότι η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με 

τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και μοναδική στο Τμήμα Ι και κοινοποιεί 

το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ στην αναθέτουσα αρχή (Δήμος Πρέβεζας) της προμήθειας προς έγκριση. 

Το παρόν Πρακτικό 2 εκδόθηκε σε τρία αντίγραφα. 

 

 

 Πρέβεζα   16/09/2021  
   
 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
   

Ο Πρόεδρος Το Μέλος Το Μέλος 
   

   

   

   

   

   

1) Ιωάννης Καμπέρης 2) Νικόλαος Τζάρας 3) Μάνθος Μυριούνης 

 

                             

 Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος   καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής 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 αρ.495/2021  ΑΟΕ (ΑΔΑ ΨΑΕΥΩΞΧ-ΗΥΓ) 

• 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 Ν.2 (Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) του Διεθνή  Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια  οχημάτων Δήμου Πρέβεζας  

[ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ   A/A ΕΣΗΔΗΣ 132131]». 

2. Κηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων δήμου 

Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ 807.000,00 € & συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24% 1.000.680,00 €» Τμήμα Ι Προμήθεια τριών απορριμματοφόρων τον 

οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ΑΦΜ 094036579, διεύθυνση Ιερά Οδός 162, ΤΚ 12242 

Αιγάλαιω, αρμόδιο επικοινωνίας Κελλάρης Γιώργιος, Μουταβέλη, ηλ. ταχ/μείο 

info@kaoussis.gr, τηλ. 2103459616, φαξ 2103463850, με ποσό προσφοράς 517.080,00 

€ (με ΦΠΑ 24 %), διότι η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της 

διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και μοναδική στο Τμήμα Ι. 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  590/2021. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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