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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 58/2021 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 Β Προμήθεια ενός φορτωτή - εκσκαφέα μετά συνοδευτικού 

εξοπλισμού]». 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 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. 23352/19-11-2021 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. 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 τη κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 170  θέμα  ημερήσιας διάταξης 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 Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗ-

ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ]. 

     Τα  ανωτέρω πρακτικά   εστάλησαν  διαδοχικά   από την  Πρόεδρο της επιτροπής διενέργειας 

του διαγωνισμού  και αξιολόγησης των προσφορών κ. Κολέτσου 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 

http://www.promitheous.gov.gr/
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αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και 

Οικονομικής Προσφοράς. 

 

 

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 Β Προμήθεια ενός 

φορτωτή-εκσκαφέα μετά συνοδευτικού εξοπλισμού» 

 

 

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 Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με αριθμό Διακήρυξης 19295/22.09.2021, η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 139325 

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 139325  και διαπίστωσε αφενός ότι ο 

διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «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 τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι 

«Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν, καθώς σύμφωνα με τη διακήρυξη του 

διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. 
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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 

 UNITRACK A.E.E. 19/10/2021 14:50:07 

 

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 

 UNITRACK A.E.E. 244848 

 

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,  

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 

 UNITRACK A.E.E. 21477/21-10-2021 

 

Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε εμπροθέσμως και νομοτύπως από 

τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.  
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9. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχε υποβάλει ο μοναδικός συμμετέχων 

UNITRACK A.E.E.  

 

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 Υπεύθυνες Δηλώσεις Χ  

3 Τεχνικά Στοιχεία Χ  

4 Εγγυητική Επιστολή 

Συμμετοχής 

Χ Χ 

5 Κατάλογος παραδόσεων 

Πρωτόκολλα παραλαβής 

Χ X 

6 Επικαιροποιημένη 

κατάσταση προσωπικού 

Χ X 

7 Πιστοποιητικά ISO 9001 Χ X 

8 Πρόγραμμα εκπαίδευσης Χ  

9 Προσπέκτους εργοστασίου Χ  

10 Φύλλο συμμόρφωσης Χ  

 

11. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς. 

Συγκεκριμένα η προσφορά βαθμολογήθηκε με συνολικό βαθμό 103,50, καθώς στα κριτήρια 2 , 

3 και 7 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 

4. την υπ’ αριθ. 285/5-5-2021 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 

 UNITRACK A.E.E. 244848 

 

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 Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗ-
ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 139325) 
 

Α
/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗ

ΣΗΣ 

ΣΥΝ
ΤΕΛ
ΕΣΤ. 
ΒΑΡ
ΥΤΗ
ΤΑΣ 
(σi)
% 

Απαιτήσεις διακήρυξης 
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
Βαθμολόγη

ση 

 
Αιτιολόγηση 

 

ΜΗΧΑΝ
ΗΜΑ    

   

1 

Μέγεθος, 
Βάρος, 
Πλαίσιο 
Διαστάσει
ς 

10 

Βάρος περίπου 8tn 
Μήκος 5,70 m 

Ύψος Μπούμας 3,5 m 
Μέγιστο Πλάτος 2,35m 

 

Μήκος 5,62 m 
Βάρος 8,135 tn 

Μέγιστο Πλάτος 2,35m 
 

100*10%=1
0,00 

Σύμφωνα με 
τις 

απαιτήσεις 

2 

Κινητήρας 
Ισχύς και 
Ροπή 
Στρέψης 
Κινητήρα 
αντιρρυπα
ντική 
τεχνολογία 
κλπ 

15 

Ισχύς ≈110 HP 
Ροπή max ≥500 Nm 

4/κυλινδρος / υδρόψυκτος 
αντιρρυπαντικής STAGE V 

≥4,4 L 
Turbo Intercooler 

 

Ισχύς =110 HP 
Ροπή max 516 Nm (1450rpm) 

4/κυλινδρος / υδρόψυκτος 
αντιρρυπαντικής STAGE V  

4,8 L 
Turbo Intercooler 
Κινητηρας ιδιου 
κατασκευαστη 

 

110*15%=1
6,50 

Υπερκαλύπτ
ει τις 

απαιτήσεις 
 

3 

Επιμέρους 
μηχανολογ
ικά-
ηλεκτρικά 
- 
ηλεκτρονικ
ά 
συστήματ
α - 
ασφάλεια 

10 
Περιγραφή Τεχνικές 
ΠροδιαγραφέςA1.4  

Με μετατροπέα ροπής 
στρέψεως (Torque converter) 

και κιβώτιο ταχυτήτων 
ηλεκτροϋδραυλικής επιλογής 

σχέσεως ταχύτητας 
Powershift με TorqueLock για 

εξοικονόμηση έως και 25% 
στα καύσιμα και 10% σε 

χρόνους πορείας. Η κίνηση 
στο μηχάνημα μεταδίδεται 
και στους τέσσερις τροχούς 
(διπλό διαφορικό εμπρός- 
πίσω) κατ’ επιλογή στους 

δύο ή στους τέσσερις 
τροχούς (4Χ2, 4Χ4). 

110*10%=1
1,00 

Υπερκαλύπτ
ει τις 

απαιτήσεις 
 

4 
Υδραυλικό 
Σύστημα- 
κίνηση 

10 
Περιγραφή Τεχνικές 
ΠροδιαγραφέςA1.4 

Το ανοικτού κέντρου 
υδραυλικό σύστημα 
τροφοδοτείται με λάδι από 
μια εμβολοφόρα αντλία 
μεταβλητής παροχής load 
sensing, βαρέως τύπου με 
παροχή κατά ζήτηση.  

Παροχή 165l/min. Πίεση 
λειτουργίας 251 bar. 

100*10%=1
0,00 

Σύμφωνα με 
τις 

απαιτήσεις 

5 
Σύστημα 
φόρτωσης 

10 
 Περιγραφή Τεχνικές 
Προδιαγραφές A1.5 
Χωρητικότητα κάδου 

Χωρητικότητα κάδου 1μ3 
Ύψος φόρτωσης στον πειρο 
3,45 m 

100*10%=1
0,00 

Σύμφωνα με 
τις 

απαιτήσεις 
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τουλάχιστον 1μ3 
Ύψος φόρτωσης τουλάχιστον 
3,40 m 

Δύναμη εκσκαφής στο δόντι 
6531 kgf/ 
 

 

6 
Σύστημα 
εκσκαφής 10 

Περιγραφή Α1.5 
Κάδος εκσκαφής 
τουλάχιστον 0,60 m 
Μέγιστο βάθος εκσκαφής 5,5 
m  
Μέγιστο Ύψος φόρτωσης 
τουλάχιστον 4,50 m 
Η μικρότερη δυνατή 
απόσταση εκσκαφής 

 

Κάδος εκσκαφής 0,60 m 
 βάθος εκσκαφής 5,46 m 
Μέγιστο Ύψος φόρτωσης 
4,72 m 
Απόσταση εκσκαφής από το 
πλαισιο 1 m 
 

100*10%=1
0,00 

Υπερκαλύπτ
ει τις 

απαιτήσεις 
 

7 

Καμπίνα 
όργανα, 
προσφερό
μενα 
τεχνολογικ
ά στοιχεία 
κλπ 10 

Περιγραφή Α1.6 
 

θάλαμος χειρισμού 
(καμπίνα) είναι κλειστού 

τύπου, μεταλλικός, 
θερμοηχομονωμένος, 

ηλεκτροσυγκολλητός, με 
αντικραδασμική στήριξη, 
ισχυρής κατασκευής, με 

προδιαγραφές ασφαλείας 
ROPS/FOPS κατά ISO 

standard 3471 & 3449 (SAE 
J1040 & J231) με σύστημα 

θέρμανσης, αερισμού και air 
condition 

Δύο (2) μεγάλες πόρτες 
διέλευσης, με άγκιστρα 
στήριξης για τμηματικό 

άνοιγμα αυτών, οι οποίες 
παρέχουν ασφαλή πρόσβαση 
και σφραγίζουν στο πλαίσιο 

της καμπίνας με μεγάλα 
ανοιγόμενα παράθυρα 

(μερικό ή πλήρες άνοιγμα). 
Καμπυλωτά τζάμια με 

επιφάνεια 6.4τ.μ, 
πανοραμική θέα 360° στον 

χώρο της εργασίας 

110*10%=1
1,00 

Υπερκαλύπτ
ει τις 

απαιτήσεις 
 

8 

Εξάρτημα 
καταστρο
φέα 5 

Βαρέως τύπου 
Πλάτος εργασίας 1100 mm 
Διάμετρος άξονα 
περιστροφής 133 mm 
Διάμετρος κοπής 60-80 mm 
Μέγιστη πίεση εργασίας 280 
bar 
Ελάχιστη μεγίστη υδραυλική 
παροχή 55-150 l/min 

Πλάτος εργασίας 1100 mm 
Διάμετρος άξονα 
περιστροφής 133 mm 
Διάμετρος κοπής 60-80 mm 
Μέγιστη πίεση εργασίας 280 
bar 
Ελάχιστη μεγίστη υδραυλική 
παροχή 55-150 l/min 

100*5%=5,
00 

Σύμφωνα με 
τις 

απαιτήσεις 

 

ΓΕΝΙΚΑ      

9 Βιβλιογρα
φία – 
εγχειρίδια-
Εκπαίδευσ
η   
προσωπικ
ού  

5 Πρόγραμμα 
Εκπαίδευση προσωπικού 
σύμφωνα με συνημμένο 

πρόγραμμα 

100*5%=5,
00 

Σύμφωνα με 
τις 

απαιτήσεις 
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1
0 

Εγγύηση 
καλής 
λειτουργία
ς. 

5 

Καλής λειτουργίας:≥1 έτος 
 
 

 
Καλής λειτουργίας: 1 έτος 
 

 
 

100*5%=5,
00 

Σύμφωνα με 
τις 

απαιτήσεις  

1
1 

Εξυπηρέτη
ση μετά 
την 
πώληση – 
Τεχνική 
υποστήριξ
η – χρόνος 
παράδοση
ς 
ζητούμενω
ν 
ανταλλακτ
ικών- 
Χρόνος 
ανταπόκρι
σης 
συνεργείο
υ  

5 

Παροχή ανταλλακτικών κατά 
προτίμηση 10 έτη 
Έκπτωση 
Μετάβαση συνεργείου εντός 
5 ημερών 
 
 
ISO συνεργείου 

Παροχή ανταλλακτικών 
τουλάχιστον 10 έτη 
Διάστημα παράδοσης ≤10 
ημέρες 
Μετάβαση συνεργείου εντός 
5 ημερών 
 
 
ISO συνεργείου 
 

100*5%=5,
00 

Σύμφωνα με 
τις 

απαιτήσεις 

1
2 

Χρόνος  
παράδοση
ς. 

5 
≤180 ημέρες 180 ημέρες 100*5%=5,

00 
Σύμφωνα με 

τις 
απαιτήσεις 

Σύνολο Βαθμολογίας 103,50 
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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 Β Προμήθεια 

ενός φορτωτή-εκσκαφέα μετά συνοδευτικού εξοπλισμού» 

 

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 B ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», με αριθμό Διακήρυξης 19295/22.09.2021, η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 139325 

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 

τααποτελέσματα του ελέγχου, την αξιολόγησης και της βαθμολόγησης αυτών στο υπ΄ αριθ. 1 

πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών 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 ταδιαπιστευτήρια 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 
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ελήφθη από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ): 

Α/Α Επωνυμία Αριθμός 

προσφορά

ς 

Κατάταξη Τιμή 

προσφοράς 

(χωρίς ΦΠΑ)  

Τιμή/Συνολική 

Βαθμολογία  

(Λ) 

1 UNITRACK 

A.E.E. 

244848 1 99.850,00 € 99.850,00/ 

103,5 

Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά κρίνεται αποδεκτή, καθώς είναι σύμφωνη με τους όρους 

της διακήρυξης.  

 

Συνεπώς, η προσφορά της UNITRACK A.E.E. 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 (100.806,45 €) 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. 285/05-05-2021 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 «UNITRACK A.E.E.» με ΑΦΜ: 094366624, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, Δ/Νση: 18Ο 

χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, 19300-Ασπρόπυργος και στοιχεία επικοινωνίας τηλ.: 210-5570535 

Fax: 210-5570531, email:info@unitrack.gr, ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο 

«Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Πρέβεζας-Τμήμα B ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ 

ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ », με προσφερόμενη τιμή 

99.850,00 € (123.814,00€, συμπερ. 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 
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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 Β -

Προμήθεια ενός φορτωτή-εκσκαφέα μετά συνοδευτικού εξοπλισμού» 

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας σήμερα 17-11-2021, ημέρα  

Τετάρτη, 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 <<UNITRACK A.E.E.>>, 

που αφορά στην προμήθεια « Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Πρέβεζας-

Τμήμα Β -Προμήθεια ενός φορτωτή-εκσκαφέα μετά συνοδευτικού εξοπλισμού », με 

αριθμό Διακήρυξης 19295/22-09-2021, η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 139325 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 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 <<UNITRACK A.E.E.>> ως προσωρινός αναδόχος. 

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 <<UNITRACK A.E.E.>> κλήθηκε με την αριθμ. Πρωτ. 22385/05-11-
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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 <<UNITRACK A.E.E.>> με ΑΦΜ:094366624 και συνολική δαπάνη 

προσφοράς <<123.814,00 Ευρώ, συμπ. ΦΠΑ 24%>> υπέβαλε ηλεκτρονικά, στις 15 -11-

2021 τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και κατέθεσε στην υπηρεσία τον σφραγισμένο φάκελο 

δικαιολογητικών, με αριθ. Πρωτ. 23187/17-11-2021, 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 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗΣ  

5 ΑΑΔΕ 

6 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 

7 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 

8 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ &ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΕΒΕΠ) 

9 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜEΡΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ./ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ 

10 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

11 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ 

12 ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. 

13 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

14 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡ.2.2.9.2Β1 

15 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ 

16 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

17 ISO UNITRACK & ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 

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:  
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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 Β -Προμήθεια ενός φορτωτή-εκσκαφέα μετά συνοδευτικού 

εξοπλισμού», στην εταιρεία «UNITRACK A.E.E.», με ΑΦΜ: 094366624 , ΔΟΥ: ΦΑΕ 

Αθηνών, Δ/νση: 18Ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, Τ.Κ. 19300-Ασπρόπυργος, στοιχεία 

επικ.: Τηλ.: 210-5570535 Fax:210-5570231και email: info@unitrack.gr και με σύνολο 

οικονομικής προσφοράς << 123.814,00 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:  

 

                                                                             17-11-2021 

Ο Πρόεδρος                                                            Τα μέλη 

 

Κολέτσου Ζαχαρένια                                        Σταύρακας Αντρέας 

                                                                            Πρασσά Ιφιγένεια 

 

                           

    Ο  Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. 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 εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού 

• 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 1 Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού που 

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

ενός φορτωτή-εκσκαφέα μετά συνοδευτικού εξοπλισμού». 

 

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

διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Πρέβεζας-

Τμήμα Β Προμήθεια ενός φορτωτή-εκσκαφέα μετά συνοδευτικού εξοπλισμού». 

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

κατακύρωσης για την προμήθεια «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Πρέβεζας-

Τμήμα Β -Προμήθεια ενός φορτωτή-εκσκαφέα μετά συνοδευτικού εξοπλισμού». 
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4. Κατακυρώνει την  ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου 

Πρέβεζας-Τμήμα Β -Προμήθεια ενός φορτωτή-εκσκαφέα μετά συνοδευτικού εξοπλισμού», 

στην εταιρεία «UNITRACK A.E.E.», με ΑΦΜ: 094366624 , ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, Δ/νση: 18Ο 

χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, Τ.Κ. 19300-Ασπρόπυργος, στοιχεία επικ.: Τηλ.: 210-5570535 

Fax:210-5570231και email: info@unitrack.gr και με σύνολο οικονομικής προσφοράς << 

123.814,00 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  750/2021. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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