
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                                    Αριθ.Αποφ.137/2022 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 13/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

        Θέμα: «Έγκριση πρακτικού - 3 της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης επιλογής 

αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Κ. ΣΑΓΑΝΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ». 

 
    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 24 Μαρτίου 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.4686/18-03-2021 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. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

     3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

     4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

     5. Σαριάνογλου Γεώργιος-  Τακτικό μέλος  

     6. Ματέρης Κων/νος      -   Τακτικό μέλος  

     7. Ντόντης Γεώργιος   -      Τακτικό  μέλος  

     8. Ανωγιάτης Αθανάσιος-    Τακτικό μέλος    

     9. Κύρλας  Κωνσταντίνος - Αναπληρωτ.μέλος  

 

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

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 90 θέμα παρουσίασε την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού, 

του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ. υπάλ.Ηρ.Χατζηγιάννης), που έχει ως εξής:   

 

«…Ο διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου «Επισκευή, συντήρηση & εξοπλισμός αίθουσας 

Κ. Σαγανά στο στάδιο Αθανασίας Τσουμελέκα του Δήμου Πρέβεζας» διεξήχθη στις 10/12/2021 

από την επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 617/2021  

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και συντάχθηκαν τα 10-12-2021  Πρακτικό-1 & 25-01-2022 

Πρακτικό-2 τα οποία εγκρίθηκαν με τις 853/2021 & 40/2022  αποφάσεις οικονομικής επιτροπής 

αντίστοιχα. 

   Μετά την αρ. πρ. 3410/1-3-2022 πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής που κοινοποιήθηκε στον 

προσωρινό ανάδοχο και προβλέπει χρόνο υποβολής δικαιολογητικών 10 ημέρες, η επιτροπή 

προέβη στoν έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν στις 03 & 09-03-2022 μέσο 

ΕΣΗΔΗΣ από τον ανάδοχο και συνέταξε το πρακτικό 3 ως εξής :   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  

 

 

Πρέβεζα,  14 / 03 / 2022 

  

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΓΙΑ ΤΟ  ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Κ. 

ΣΑΓΑΝΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» 

 

 η Επιτροπή διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση & εξοπλισμός αίθουσας Κ. Σαγανά στο 

στάδιο Αθανασίας Τσουμελέκα του Δήμου Πρέβεζας» (ΑΑ Συστήματος: 184508), 

προϋπολογισμού 360.369,17 € (χωρίς ΦΠΑ 24 %) η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 

617/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας και αποτελείται από τους: 

 

1) Γεώργιο Τάγκα, Πολιτικών Μηχανικών TΕ, υπάλληλο Δήμου Πρέβεζας, ως πρόεδρο 

2) Μάνθο Μυριούνη, Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ, υπάλληλο Δήμου Πρέβεζας, ως μέλος 

3) Δημήτριο Γκλιάτη ,Πολιτικών Μηχανικών TΕ, υπάλληλο Δήμου Πρέβεζας, ως μέλος 

 

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

Πρέβεζας προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τον 

προσωρινό ανάδοχο του έργου του θέματος με την επωνυμία ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ στις 03 

& 09-03-2022 μέσο ΕΣΗΔΗΣ.  

 

 Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχοντας υπόψη : 

1. Την υπ. αριθ. 22456/2021 διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου. 

2. Την αρ. 40/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πρέβεζας περί έγκρισης 

του πρακτικού 2 που κοινοποιήθηκε στους διαγωνιζομένους με το υπ’ αριθμό πρωτ 

2119/8-2-2022 έγγραφο και κατά της οποίας δεν υποβλήθηκε ένσταση. 

3. Την αρ πρ. 3410/1-3-2022 πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής που κοινοποιήθηκε στον 

προσωρινό ανάδοχο μέσο ΕΣΗΔΗΣ και προβλέπει χρόνο υποβολής δικαιολογητικών 10 

ημέρες.  

4. Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν στο σύστημα στις 03 & 

09-03-2022. 

 

Προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών και διαπίστωσε ότι : 

α) Η υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου είναι 

εμπρόθεσμη.  

β) Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του έργου 

του θέματος. 

   

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει την σύνταξη του Πρακτικού 3 και εισηγείται τη λήψη 

απόφασης κατακύρωσης του έργου, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΜΠΕΛΛΟΣ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, διεύθυνση Καρυωτάκη 13, Πρέβεζα ΤΚ 48100, ΑΦΜ 046180405, με μέση 

έκπτωση Εμ= 40,17 % και ποσό προσφοράς 215.605,42 € (χωρίς ΦΠΑ 24 %), διότι προσέφερε 

την χαμηλότερη τιμή κατασκευής του έργου του θέματος, καλύπτοντας όλες τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής του διαγωνισμού. 

ΑΔΑ: 9ΕΦ2ΩΞΧ-39Η



Αναλυτικά η προσφορά :  

Δαπάνη εργασιών 158.820,98  

ΓΕ και ΟΕ 18%  28.587,78  

Μερικό Σύνολο 1 187408,76  

Απρόβλεπτα 15% 28.111,31  

Μερικό Σύνολο 2 215.520,07  

Αναθεώρηση τιμών 85,35  

Σύνολο Δαπάνης 215.605,42 (Χωρίς ΦΠΑ) 

  

Τέλος η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλλει το παρών Πρακτικό προς έγκριση στην Αναθέτουσα 

Αρχή (Δήμος Πρέβεζας) του έργου, ως “εσωτερικό” ηλεκτρονικό αρχείο, μέσω της λειτουργίας 

“επικοινωνία” του υποσυστήματος (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με την διακήρυξη. 

 

Το παρόν Πρακτικό -3- εκδόθηκε σε τρία αντίγραφα  

 

 

 

 Πρέβεζα   14-03-2022  

   

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

   

Ο Πρόεδρος Το Μέλος Το Μέλος 

   

   

   

   

   

   

1) Γεώργιο Τάγκα 2) Μάνθος Μυριούνης 3) Δημήτριος Γκλιάτης 

 

 

  

 Σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και το άρθρο 4.2 της διακήρυξης, η επιτροπή διαγωνισμού 

ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού Πρακτικού-3 με το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη.   

   Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του 

Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

      Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΥΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών, 

Τις διατάξεις του Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36/09.03.2021 τεύχος Α’) 

Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΥΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει 

Τις διατάξεις του N. 4555/18 [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι» 
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Την υπ’ αριθ. 617/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής που αφορά στην έγκριση των 

όρων δημοπράτησης του έργου και στην έγκριση επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού 

Την υπ' αρ. πρωτ. . 22456/2021 διακήρυξη. 

Την 3410/1-3-2022 πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής προς τον ανάδοχο 

Το από 14 – 03 - 2022  Πρακτικό - 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού 

 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

1) Την έγκριση του Πρακτικού - 3 της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Επισκευή, συντήρηση & 

εξοπλισμός αίθουσας Κ. Σαγανά στο στάδιο Αθανασίας Τσουμελέκα του Δήμου Πρέβεζας» 

 

2) Την κατακύρωσης του έργου, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΜΠΕΛΛΟΣ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, διεύθυνση Καρυωτάκη 13, Πρέβεζα ΤΚ 48100, ΑΦΜ 046180405, με μέση έκπτωση 

Εμ= 40,17 % και ποσό προσφοράς 215.605,42 € (χωρίς ΦΠΑ 24 %), διότι προσέφερε την 

χαμηλότερη τιμή κατασκευής του έργου του θέματος, καλύπτοντας όλες τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής του διαγωνισμού. 

Αναλυτικά η προσφορά :  

Δαπάνη εργασιών 158.820,98  

ΓΕ και ΟΕ 18%   28.587,78  

Μερικό Σύνολο         187.408,76  

Απρόβλεπτα 15%  28.111,31  

Μερικό Σύνολο  215.520,07  

Αναθεώρηση τιμών 85,35  

Σύνολο Δαπάνης 215.605,42 (Χωρίς ΦΠΑ) ....…». 

 

                              

 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. 853/2021  ΑΟΕ (ΑΔΑ ΨΡ1ΔΩΞΧ-ΦΘΠ) περί έγκρισης του πρακτικού -1 

• την αρ.   40/2022  ΑΟΕ (ΑΔΑ 6ΔΑΠΩΞΧ-ΙΝΓ)   περί έγκρισης του πρακτικού -2 

• 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 -3 της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Επισκευή, συντήρηση & εξοπλισμός 

αίθουσας Κ. Σαγανά στο στάδιο Αθανασίας Τσουμελέκα του Δήμου Πρέβεζας». 
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2. Κατακυρώνει το  έργο «Επισκευή, συντήρηση & εξοπλισμός αίθουσας Κ. Σαγανά στο 

στάδιο Αθανασίας Τσουμελέκα του Δήμου Πρέβεζας» στον οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, διεύθυνση Καρυωτάκη 13, Πρέβεζα ΤΚ 48100, ΑΦΜ 

046180405, με μέση έκπτωση Εμ= 40,17 % και ποσό προσφοράς 215.605,42 € (χωρίς 

ΦΠΑ 24 %), διότι προσέφερε την χαμηλότερη τιμή κατασκευής του έργου του θέματος, 

καλύπτοντας όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής του διαγωνισμού. 

 

          Αναλυτικά η προσφορά :  

          Δαπάνη εργασιών 158.820,98  

          ΓΕ και ΟΕ 18%   28.587,78  

          Μερικό Σύνολο          187.408,76  

          Απρόβλεπτα 15%    28.111,31  

          Μερικό Σύνολο  215.520,07  

          Αναθεώρηση τιμών         85,35  

Σύνολο Δαπάνης 215.605,42 (Χωρίς ΦΠΑ). 

 

 

3.Εγκρίνει την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του Πρακτικού -3- και κατακύρωσης 

του διαγωνισμού σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με 

την παράγραφο 4.2  του άρθρου 4 της διακήρυξης. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί 

προδικαστικής προσφυγής, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της διακήρυξης και 

στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  137/2022. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

      

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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