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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 57/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

 

 Θέμα: «Έγκριση πρακτικών Ν.1 (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών 

συμμετοχής – Τεχνικής προσφοράς) Ν.2 (Αξιολόγηση Οικονομικών 

προσφορών) και Ν.3 (Αξιολόγηση δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου) του Διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Πρέβεζας[ΤΜΗΜΑ Α 

Προμήθεια ενός ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη]». 

 

  

     Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 

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. 

22915/12-11-2021 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    -    Τακτικό μέλος 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 τη κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

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

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 210 θέμα παρουσίασε  παρουσίασε την εισήγηση της 

Επιτροπής διαγωνισμού (αρμ.υπαλ.Ζ.Κολέτσου), η οποία μας απεστάλη από το  

Τμήμα Προμηθειών,  του Δήμου Πρέβεζας, που έχει ως εξής:  

  «Σας αποστέλλουμε τα πρακτικά  Ν.1 (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών συμμετοχής 

– Τεχνικής προσφοράς), Ν.2( Αξιολόγηση Οικονομικών προσφορών ) και Ν.3 

(Αξιολόγηση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου)  του Διεθνούς ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου 

Πρέβεζας [ΤΜΗΜΑ Α Προμήθεια ενός ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και 

αρπάγη]. 

Τα  ανωτέρω πρακτικά    εστάλησαν  διαδοχικά   από την  Πρόεδρο της επιτροπής 

διενέργειας του διαγωνισμού  και αξιολόγησης των προσφορών κ. Κολέτσου 
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Ζαχαρένια  μέσω της λειτουργικότητας της « ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ » της  διαδικτυακής 

πύλης www.promitheous.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ . 

Σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της αριθμ. 19295/22-9-2021 διακήρυξης του 

διαγωνισμού όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, 

με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς 

 

 

Συνημμένα: 

Τα  πρακτικό  Ν.1-Ν.2-Ν.3  της επιτροπής 

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ     
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ     
ΔΝΣΗ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

   

& ΠΡΑΣΙΝΟΥ    
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  Νο  1 

Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού που αφορά στην 
«Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Πρέβεζας-Τμήμα Α Προμήθεια 
ενός ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη» 
 
 
Στην Πρέβεζα σήμερα την 27.10.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας, η επιτροπή 
διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 13/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των 
προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του διεθνούς ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου 
Πρέβεζας-Τμήμα Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ 
ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ με αριθμό Διακήρυξης 19295/22.09.2021, η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 
139324 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC 
009241384 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
 
1) Κολέτσου Ζαχαρένια 
2) Σταύρακας Ανδρέας 
3) Πρασσά Ιφιγένεια 
 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη 
η 19.10.2021 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 
27.10.2021 και ώρα 10:00 π.μ. 
 
1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η 
Επιτροπή συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό 
προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 139324  και 
διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως 

http://www.promitheous.gov.gr/
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«κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό 
προσφορές. 
 
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η 
πρόσβαση στο περιεχόμενό των προσφορών.  
 
2. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για 
την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του 
συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές.  
 
3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και 
συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκε ο φάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική 
προσφορά» με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο του. 
Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν, 
καθώς σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε 
μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. 
 
4. Μετά την αποσφράγιση των ανωτέρω φακέλων, η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασε 
την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 
72 και διαπίστωσε ότι όλοι οι συμμετέχοντες υπέβαλαν εγγύηση συμμετοχής, είτε 
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε 
έντυπη εγγύηση συμμετοχής προσκομίζοντας το πρωτότυπό της, μέχρι την ημερομηνία 
και ώρα αποσφράγισης του διαγωνισμού, κατά το άρθρο 2.2.2 της διακήρυξης. 
 
5. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού επικοινώνησε μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές 
που κατέθεσαν οι συμμετέχοντες και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους. 
 
6.  Συγκεκριμένα στο διαγωνισμό υποβλήθηκαν οι κάτωθι προσφορές, όπως 
εμφανίζονται στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ: 
 

    Ονοματεπώνυμο  Ημερομηνία  
υποβολής 

προσφοράς 

Ώρα 
υποβολής 

προσφοράς 
 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 
18/10/2021 12:58:50 

 
7. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι 
προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς 
αριθμούς συστήματος: 
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Αριθμός συστήματος 
 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 
244629 

 
8. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης, έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης 
των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα 
αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, 
τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν 
σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 
α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή 
εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 
β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  
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γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν 
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 
2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς 
και 
δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης 
(Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  
 
Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης 
συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, 
σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
 
Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν στο 
πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, 
οι οποίοι παραδόθηκαν ενσφράγιστοι στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας:  
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Αριθμός πρωτοκόλλου 

 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 

21254/19.10.2021 

 
Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε εμπροθέσμως και 
νομοτύπως από τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.  
 
9. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού 
φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχε υποβάλει ο 
μοναδικός συμμετέχων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε..  
 
10. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο, που κατατέθηκε στο 
πρωτόκολλο της υπηρεσίας, μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή 
όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ανά φύλλο. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε 
ο διαγωνιζόμενος καταγράφηκαν στον ακόλουθο πίνακα: 
 

Α/Α Δικαιολογητικά Ηλεκτρονική Υποβολή Έντυπη Μορφή 
1 ΕΕΕΣ Χ  
2 Πρακτικό Συμμετοχής Χ  
3 Υπεύθυνες Δηλώσεις Χ  
4 Τεχνικά Στοιχεία Χ  
5 Εγγυητική Επιστολή 

Συμμετοχής 
Χ Χ 

6 Πιστοποιητικά ISO 9001 Χ  
7 Πρόγραμμα εκπαίδευσης Χ  
8 Προσπέκτους εργοστασίου Χ  
9 Άδεια λειτουργίας συνεργείου Χ  
10 Φύλλο Συμμόρφωσης Χ  
 
11. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση της τεχνικής 
προσφοράς. Συγκεκριμένα η προσφορά βαθμολογήθηκε με συνολικό βαθμό 101,20 
καθώς στα κριτήρια 4 και 12 υπερκαλύπτει τις ελάχιστες προδιαγραφές, όπως 
αναλυτικά παρουσιάζεται στο συνημμένο πίνακα βαθμολόγησης. 
 
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
 
1. την υπ’ αριθ. 19295/22.09.2021 Διακήρυξη του Δημάρχου  
2. τις υποβληθείσες προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
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4. την υπ’ αριθ. 257/13-04-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
 
 
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: 
 
1. Την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλε ο κατωτέρω διαγωνιζόμενος, καθώς είναι 
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως 
προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν πρακτικό: 
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Αριθμός συστήματος 
 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε 
244629 

 
2. Τη βαθμολόγηση της προσφοράς, όπως αναλύεται στον κατωτέρω συνημμένο 
πίνακα. 
 
 
 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

1) Κολέτσου Ζαχαρένια 
 
 
 

2) Σταύρακας Ανδρέας 
 

 

 
3) Πρασσά Ιφιγένεια 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Προμήθεια μηχανολογικού 
εξοπλισμού Δήμου Πρέβεζας ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ 
ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 139324) 
 

Α
/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙ
ΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓ
ΗΣΗΣ 

ΣΥΝΤΕΛ
ΕΣΤ. 

ΒΑΡΥΤΗ
ΤΑΣ 

(σi)% 

Απαιτήσεις 
διακήρυξης 

 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ Βαθμολόγηση 

 
Αιτιολ
όγηση 

 ΠΛΑΙΣΙΟ    ΚΑΟΥΣΗΣ ΚΑΟΥΣΗΣ  

1 
Ωφέλιμο 
Φορτίο 

7 ≥7tn Τουλάχιστον 7tn 100*7%=7,00 

Σύμφ
ωνα 

με τις 
απαιτ
ήσεις 

2 

Ισχύς και 
Ροπή 
Στρέψης 
Κινητήρα 
Εκπομπή 
καυσαερ
ίων 

8 

Ισχύς ≥330 
Ροπή ≥1300 Nm 

Τουλάχιστον 
6/κυλινδρος 

Κυβισμός 8500-
9500cc 

Οι μικρότερες 
ενεργειακές/περιβα

λλοντικές 
επιπτώσεις 

330ΗΡ στις 1900-
2.200rpm 

1.300Nm (1200-
1700)rpm 

6/κύλινδρος 
Κυβισμός  8.974 

cc 
CO2 : 652,674 

g/KWh 
CO: 68, 
12mg/KWh, THC: 
0, 26mg/KWh  
NOx: 212, 
98mg/KWh, NH3: 
6,4ppm  

PM Mass: 
2,205mg/KWh 

100*8%=8,00 

Σύμφ
ωνα 

με τις 
απαιτ
ήσεις 

3 

Σύστημα 
Μετάδο
σης 
κίνησης  

6 

>9+1 ταχύτητες 
Μηχανικό κιβώτιο 

Διάταξη 
κλειδώματος 

διαφορικού στον 
πίσω άξονα 

9+1 ταχύτητες 
Μηχανικό κιβώτιο 

Διάταξη 
κλειδώματος 

Συμπλέκτης μονού 
δίσκου ξηρού 

τύπου υδραυλικός 
με υποβοήθηση 
αέρα διαμ.430 

mm Χωρίς 
αμίαντο 

100*6%=6,00 

Σύμφ
ωνα 

με τις 
απαιτ
ήσεις 

4 
Σύστημα 
πέδησης 

4 

Διπλού κυκλώματος 
με αέρα 
Δισκόφρενα ή 
ταμπούρα ή 

Διπλού 
κυκλώματος με 
αέρα 
Δισκόφρενα,  ΑΒS, 

110*4%=4,40 

Υπερκ
αλύπτ
ει τις 
απαιτ
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συνδυασμός 
ABS, EBS ESP 
Χειρόφρενο  

EBS, ESP, 
Χειρόφρενο, 
μηχανόφρενο, 
σύστημα 
αντιολίσθησης 
τροχών ATC/ASR. 

ήσεις 
 

5 

Σύστημα 
αναρτήσ
εων 4 

Σύστημα 
ανάρτησης  

χαλύβδινες ή με 
αερόσουστες ή 

συνδυασμός αυτών  
Περιγραφή αξόνων 

αναρτήσεων 
ελαστικών 

Εμπρόσθια 
ανάρτηση με 
παραβολικά 
ελατήρια, 
ικανότητας 7,1tn 
με ράβδο 
εξισορρόπησης 
(ζαμφόρ)  
Οπίσθια 
ανάρτηση 
πολλαπλών 
φύλων, 
ικανότητας 12,6tn 
με ράβδο 
εξισορρόπησης  

100*4%=4,00 Σύμφ
ωνα 

με τις 
απαιτ
ήσεις 

6 

Καμπίνα 
οδήγηση
ς 3 

Ανακλινόμενη/ημέρ
ας 
Πνευματική 
ανάρτηση 
καθίσματος 
εξοπλισμός 

Ανακλινόμενη/ημ
έρας 
Πνευματική 
ανάρτηση 
καθίσματος 

εξοπλισμός 

100*3%=3,00 Σύμφ
ωνα 

με τις 
απαιτ
ήσεις 

7 

Λοιπός 
και 
πρόσθετ
ος 
εξοπλισμ
ός 4 

Επιθυμητό Turbo 
Intercooler 

Turbo Intercooler 100*4%=4,00 Σύμφ
ωνα 

με τις 
απαιτ
ήσεις 

 

ΥΠΕΡΚΑΤ
ΑΣΚΕΥΗ    

   

8 

Κιβωτάμ
αξα - 
Υλικά και 
Τρόπος 
Κατασκε
υής 

6 

Υλικό 
 Πλευρικά: ≥4mm 
Πυθμένας: ≥5mm 

Ψευδοπλαίσιο  

ΟΚ 
4mm 
5mm 

 

100*6%=6,00 Σύμφ
ωνα 

με τις 
απαιτ
ήσεις 

9 

Υδραυλικ
ό 
σύστημα 
– αντλία 
– 
χειριστή
ριο – 

7 Περιγραφή 
Σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις 

100*7%=7,00 Σύμφ
ωνα 

με τις 
απαιτ
ήσεις 
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ηλεκτρικ
ό 
σύστημα 

1
0 

Σύστημα 
ανατροπ
ής 5 

Υδραυλικό έμβολο 
και ψαλίδι  
Χρόνος ανύψωσης 
και κατάβασης 30 s 

Υδραυλικό έμβολο 
και ψαλίδι  
Χρόνος ανύψωσης 
και κατάβασης 30 

s 

100*5%=5,00 Σύμφ
ωνα 

με τις 
απαιτ
ήσεις 

1
1 

Οπίσθια 
θύρα 4 

Χαλυβδοέλασμα 
πάχους 

τουλάχιστον 4mm 
με ενισχυτικές 

νευρώσεις πάχους 
3 mm 

Ηλεκτροπνευματικά 
κλείστρα 

Χαλυβδοέλασμα 
πάχους 4mm με 

ενισχυτικές 
νευρώσεις πάχους 

3 mm 
Ηλεκτροπνευματι

κά κλείστρα 

100*4%=4,00 Σύμφ
ωνα 

με τις 
απαιτ
ήσεις 

1
2 

Υδραυλικ
ός 
γερανός 8 

2 αρθρωτοί 
βραχίονες 

1 βραχίονας με 
υδραυλικές 
επεκτάσεις 
Ικανότητα 
ανύψωσης 

 2 3,5 5,5 7 9 11 

 3000 1700 1000 700 550 450 
 

2 αρθρωτοί 
βραχίονες 

1 βραχίονας με 
υδραυλικές 
επεκτάσεις 

 2 4,0 7.65 11,30 

 3750 1950 895 515 
 

110*8%=8,80 Υπερκ
αλύπτ
ει τις 
απαιτ
ήσεις 

1
3 

Λοιπός 
και 
πρόσθετ
ος 
εξοπλισμ
ός 4 

Γάντζος ανύψωσης 
Υδραυλική 

περιστρεφόμενη 
αρπάγη 

Ασύρματο 
τηλεχειριστήριο 

Γάντζος 
ανύψωσης 
Υδραυλική 

περιστρεφόμενη 
αρπάγη 

Ασύρματο 
τηλεχειριστήριο 

100*4%=4,00 Σύμφ
ωνα 

με τις 
απαιτ
ήσεις 

 
ΓΕΝΙΚΑ      

1
4 

Εκπαίδε
υση   
προσωπι
κού  

6 Πρόγραμμα 

Εκπαίδευση 
προσωπικού 
σύμφωνα με 
συνημμένο 
πρόγραμμα 

100*6%=6,00 

Σύμφ
ωνα 

με τις 
απαιτ
ήσεις 

1
5 

Εγγύηση 
καλής 
λειτουργ
ίας. – 
αντισκω
ριακή 
προστασ
ία  

6 

Καλής 
λειτουργίας:≥1 έτος 
 
Αντισκωριακής 
προστασίας: ≥3 έτη  

 
Καλής 
λειτουργίας: 1 
έτος 
 
Αντισκωριακής 
προστασίας: 3 έτη  

100*6%=6,00 

Σύμφ
ωνα 

με τις 
απαιτ
ήσεις  

1 Εξυπηρέ 12 Παροχή Παροχή 100*12%=12,00 Σύμφ
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6 τηση 
μετά την 
πώληση 
– Τεχνική 
υποστήρ
ιξη – 
χρόνος 
παράδοσ
ης 
ζητούμεν
ων 
ανταλλα
κτικών- 
Χρόνος 
ανταπόκ
ρισης 
συνεργεί
ου – 
Χρόνος 
αποκατά
στασης 

ανταλλακτικών≥10 
έτη 
Διάστημα 
παράδοσης ≤10 
ημέρες 
 
 
Τρόπος 
αντιμετώπισης 
αναγκών 
συντήρησης, 
περιγραφή 
εργασιών χρονικά 
διαστήματα 
συντήρησης 
Ανταπόκριση 
συνεργείου εντός 2 
ημερών 
Αποκατάσταση 
βλάβης εντός 20 
ημερών 
ISO συνεργείου 

Δωρεάν Service:2 

ανταλλακτικών 
τουλάχιστον 10 
έτη 
Διάστημα 
παράδοσης ≤10 
ημέρες 
 
 
Τρόπος 
αντιμετώπισης 
αναγκών 
συντήρησης, 
περιγραφή 
εργασιών χρονικά 
διαστήματα 
συντήρησης 
Ανταπόκριση 
συνεργείου εντός 
2 ημερών 
Αποκατάσταση 
βλάβης εντός 20 
ημερών 
ISO συνεργείου 

 
Δωρεάν Service:2 

 

ωνα 
με τις 
απαιτ
ήσεις 

1
7 

Χρόνος  
παράδοσ
ης. 

6 

≤4 μήνες 4 μήνες 
 

100*6%=6,00 Σύμφ
ωνα 

με τις 
απαιτ
ήσεις 

Σύνολο Βαθμολογίας 101,20 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ     
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ     
ΔΝΣΗ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

   

& ΠΡΑΣΙΝΟΥ    
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  Νο  2 

Αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών διαγωνισμού που αφορά στην 
«Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Πρέβεζας-Τμήμα Α Προμήθεια ενός 
ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη» 
 
Στην  Πρέβεζα σήμερα την 03.11.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 
παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 13/2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των 
οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του διεθνούς ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Πρέβεζας-Τμήμα Α 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ», με αριθμό Διακήρυξης 
19295/22.09.2021, η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 139324 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε 
νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας 
ΑΔΑΜ 21PROC 009241384. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1) Κολέτσου Ζαχαρένια 
2) Σταύρακας Ανδρέας 
3) Πρασσά Ιφιγένεια 
 
1. Την  27/10/2021 η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φάκελου 
«Δικαιολογητικά διαγωνισμού – Τεχνική προσφορά»των διαγωνιζομένων, στον έλεγχο κατάθεσης 
των απαιτούμενων εγγυήσεων συμμετοχής, στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και στην 
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών τους. Στη συνέχεια καταχώρισε όσους υπέβαλαν προσφορές, 
καθώς και τα υποβληθέντα από αυτούς δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου, της 
αξιολόγησης και της βαθμολόγησης αυτών στο υπ΄ αριθ. 1 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης 
προσφορών. 
 
2. Με το υπ’ αριθ. 22054/02.11.2021 έγγραφο του χειριστή κ. Σταματέλου Παναγιώτη, ορίστηκε ότι η 
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 03/ 11 /2021  και ώρα 10:00. 
Συνεπώς σήμερα, η Επιτροπή θα προχωρήσει στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών των προσφερόντων, που δεν απορρίφθηκαν κατά το προηγούμενο στάδιο. 
 
3. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε 
στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) Στη 
συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση 
των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους 
(όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι 
οικονομικές προσφορές, οι οποίες ήταν μέχρι τώρα «κλειδωμένες». 
4. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν με 
αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Οι υποβληθείσες οικονομικές 
προσφορές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, κατά σειρά μειοδοσίας, όπως ελήφθη από την 
πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ): 

Α/ Επωνυμία Αριθμός Κατάταξη Τιμή Τιμή/Συνολική 
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Α προσφοράς προσφοράς 
(χωρίς ΦΠΑ)  

Βαθμολογία  
(Λ) 

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ 

244629 1 120.000,00 € 120.000/ 101,2 

Η μοναδική υποβληθείσα οικονομική προσφορά κρίνεται αποδεκτή, καθώς είναι σύμφωνη με τους 
όρους της διακήρυξης.  
 
Συνεπώς, η προσφορά της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ είναι σύμφωνη με 
τους όρους τις διακήρυξης, καλύπτει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και η προσφερόμενη τιμή 
κρίνεται συμφέρουσα, καθώς είναι χαμηλότερη από την προϋπολογισθείσα τιμή (120.967,74 €) και 
βρίσκεται σε παρόμοια επίπεδα με αυτά αντίστοιχων διαγωνισμών άλλων φορέων.   
 
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
 
1. την υπ’ αριθ. 19295/22.09.2021 Διακήρυξη του Δημάρχου  
2. τις υποβληθείσες προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
4. το υπ΄ αριθ. 1 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών  
5. την υπ’ αριθ. 257/13-04-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
6. τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή 
πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των 
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο 
Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης 
 
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: 
 
Την ανάδειξη του «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ» με ΑΦΜ: 094036579, ΔΟΥ: 
ΦΑΕ Αθηνών, Δ/Νση: Ιερά Οδός 162, Τ.Κ. 12242-Αιγάλεω και στοιχεία επικοινωνίας τηλ.: 210-
3459616 Fax: 210-3463850,email: info@kaoussis.gr , ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με 
τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Πρέβεζας-Τμήμα Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ», με προσφερόμενη τιμή 120.000,00 € 
(148.800,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%), γιατί η προσφορά του είναι σύμφωνη με τους όρους τις 
διακήρυξης, καλύπτει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και η προσφερόμενη τιμή κρίνεται 
συμφέρουσα, καθώς είναι χαμηλότερη από την προϋπολογισθείσα τιμή και βρίσκεται σε παρόμοια 
επίπεδα με αυτά αντίστοιχων διαγωνισμών άλλων φορέων. 
 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

1) Κολέτσου Ζαχαρένια 
 

2) Σταύρακας Ανδρέας 
 

3) Πρασσά Ιφιγένεια 
 

 
 
 
 
 

mailto:info@kaoussis.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
  

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

  

   

   

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Νο 3 

Αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια 
«Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Πρέβεζας-Τμήμα Α -Προμήθεια ενός 

ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη» 

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας σήμερα 12-11-2021, ημέρα Παρασκευή, συνήλθε η 
Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 13/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. 
Πρέβεζας, προκειμένου να αποσφραγίσει και να αξιολογήσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της 
προσωρινής αναδόχου εταιρίας <<ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.>>, που 
αφορά στην προμήθεια « Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Πρέβεζας-Τμήμα Α -
Προμήθεια ενός ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη», με αριθμό Διακήρυξης 
19295/22-09-2021, η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 139324 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, 
δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC009241384.  

        Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

 

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Ιδιότητα 

Κολέτσου Ζαχαρένια ΠΕ Γεωπόνων Πρόεδρος Επιτροπής 

Σταύρακας Αντρέας ΤΕ Γεωπόνων Τακτικό Μέλος Επιτροπής 

Πρασσά Ιφιγένεια ΠΕ Χημ. Μηχανικών Τακτικό Μέλος Επιτροπής 

 

1. Την  27/10/2021 η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του 
φάκελου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά»» των διαγωνιζομένων και στον 
έλεγχο των απαιτούμενων εγγυήσεων συμμετοχής, και το αποτέλεσμα της ανωτέρω διαδικασίας 
καταχωρήθηκε στο αριθμ. Νο 1 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών.  

2. Την 03-11-2021 η Επιτροπή διαγωνισμού (ύστερα από το αριθμ. 22054/02-11-2021 έγγραφο 
του χειριστή κ. Παναγιώτη Σταματέλου με το οποίο ορίστηκε ότι η αποσφράγιση των οικονομικών 
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προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 03-11-2021 και ώρα 10:00), προέβη στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων που δεν 
απορρίφθηκαν κατά το προηγούμενο στάδιο και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών 
καταχωρήθηκαν στο αριθμ. Νο 2 πρακτικό αξιολόγησης προσφορών, όπου αναδείχτηκε η 
εταιρεία <<ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.>> ως προσωρινός ανάδοχος. 

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της αριθμ. 19295/22-09-2021 Διακήρυξης του 
διαγωνισμού, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων 
της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών συμμετοχής, Τεχνικής προσφοράς και 
Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 
4412/2016, η εταιρία <<ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.>> κλήθηκε με την 
αριθμ. Πρωτ. 22385/05-11-2021 πρόσκληση να υποβάλλει εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης, τα προβλεπόμενα από το άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης, δικαιολογητικά 
κατακύρωσης. 

Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στις 05-11-2021 μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.  

Ο προσωρινός ανάδοχος <<ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.>> με 
ΑΦΜ:094036579 και συνολική δαπάνη προσφοράς <<148.800,00 Ευρώ, συμπ. ΦΠΑ 24%>> 
υπέβαλε ηλεκτρονικά, στις 12-11-2021 τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και κατέθεσε στην 
υπηρεσία τον σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών, με αριθ. Πρωτ. 22906/12-11-2021, 
συνεπώς εμπρόθεσμα.  

Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών (ηλεκτρονικών και εντύπων). Τα 
δικαιολογητικά που κατατέθηκαν είναι τα εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΓΕΜΗ 

2 ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗΣ  

5 ΤΑΞΙΣΝΕΤ 

6 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 

7 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 

8 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 

9 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟΥ 

10 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ 

11 ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

12 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜEΡΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ 

13 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
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14 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ 

15 ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΜΕΛΩΝ 

16 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

17 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

18 ΔΗΛΩΣΕΙΣ CE ΓΕΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

19 ISO 9001 14001 FASSI FORD ΚΑΟΥΣΗΣ 

20 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ 

21 ΠΡΟΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι πλήρη και νόμιμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 2.2.9.2 
της Διακήρυξης. 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:  

Α. Την έγκριση του Νο 3ου Πρακτικού Αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης 

Β. Να κατακυρωθεί η ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου 
Πρέβεζας-Τμήμα Α -Προμήθεια ενός ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη», στην 
εταιρεία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», με ΑΦΜ: 094036579 , ΔΟΥ: 
ΦΑΕ Αθηνών, Δ/νση:Ιερά Οδός 162, Τ.Κ. 12242-Αιγάλεω, στοιχεία επικ.: Τηλ.: 210-3459616 
Fax:210-3463850 και email: info@kaoussis.gr και με σύνολο οικονομικής προσφοράς 
<<148.800,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%>>, γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης και η προσφορά της είναι συμφέρουσα για το Δήμο καθώς είναι 
χαμηλότερη από την προϋπολογισθείσα τιμή και βρίσκεται σε παρόμοια επίπεδα με αυτά 
αντίστοιχων διαγωνισμών άλλων φορέων .  

Γ. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Σύμβασης 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε ως κατωτέρω:  

12-11-2021 

Ο Πρόεδρος                                                                             Τα μέλη 

Κολέτσου Ζαχαρένια                                                        Σταύρακας Αντρέας 

 

                                                                                              Πρασσά Ιφιγένεια 

 

 
      Ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της, 
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-τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

-την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού (Π 

-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 1 Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού που 

αφορά στην «Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Πρέβεζας-Τμήμα Α Προμήθεια 

ενός ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη». 

 

2. Εγκρίνει το Πρακτικό Νο 2 Αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών 

διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Πρέβεζας-

Τμήμα Α Προμήθεια ενός ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη». 

 

3. Εγκρίνει το Πρακτικό Νο 3 Αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης για την προμήθεια «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Πρέβεζας-

Τμήμα Α -Προμήθεια ενός ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη». 

 

4. Κατακυρώνει την  ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου 

Πρέβεζας-Τμήμα Α -Προμήθεια ενός ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη», στην 

εταιρεία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», με ΑΦΜ: 094036579 , 

ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, Δ/νση: Ιερά Οδός 162, Τ.Κ. 12242-Αιγάλεω, στοιχεία επικ.: Τηλ.: 210-

3459616 Fax:210-3463850 και email: info@kaoussis.gr και με σύνολο οικονομικής 

προσφοράς <<148.800,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%>>, γιατί κατέθεσε όλα τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης και η προσφορά της είναι συμφέρουσα για το 

Δήμο καθώς είναι χαμηλότερη από την προϋπολογισθείσα τιμή και βρίσκεται σε παρόμοια 

επίπεδα με αυτά αντίστοιχων διαγωνισμών άλλων φορέων .  

5. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της Σύμβασης. 

6. Κατά της παρούσας απόφασης μπορεί να ασκηθεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το 

άρθρο 3.4 της διακήρυξης. 

 

 

 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  723/2021. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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