
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

                                                                                    Αριθ.Αποφ. 21/2021 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 3/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 Θέμα:  Έγκριση πρακτικού-2 της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού 

 Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Σ019 ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

 ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΖΑΛΟΓΓΟΥ»  
 

 
    Στην Πρέβεζα, σήμερα  Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 13:00, 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.1566/15-01-2021 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  

      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 τον κ.Στ.Μπόμπορη, δημοτικό υπάλληλο. 

 Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα παρουσίασε την εισήγηση της  Επιτροπής 

Διαγωνισμού (αρμ.υπάλ.Γ.Τάγκας), που έχει ως εξής:  

 «….Στην Πρέβεζα, την 11-01-2021 και ώρα 9.30 π.μ., η Επιτροπή διενέργειας 
ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου 

με τίτλο «Σ019 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΖΑΛΟΓΓΟΥ », 
προϋπολογισμού 120.967,74 € (χωρίς Φ.Π.Α.) η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 
πρωτ. 452/27-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας και 

αποτελείται από τους: 
1) Κυριακή Τζίμα, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο Δήμου Πρέβεζας, ως πρόεδρο 

2) Γεώργιο Τάγκα, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο Δήμου Πρέβεζας, ως μέλος 
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3) Δήμητρα Ιωάννου, ΠΕ Γεωπόνων , υπάλληλο Δήμου Ζηρού, ως μέλος  

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με παρόντα τα μέλη της προκειμένου να προβεί στον 

έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν στην αναθέτουσα αρχή, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (ΑΑ Συστήματος: 92730) και 

των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή από τον προσωρινό ανάδοχο 

του έργου του θέματος με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» σύμφωνα με την διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC007423372 2020-10-05) 

και συνέταξε το πρακτικό 2 ως κάτωθι : 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                             Πρέβεζα   11-01-2021 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  2 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Σ019 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΖΑΛΟΓΓΟΥ » 

 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Στην Πρέβεζα, την 11-01-2021 και ώρα 9.30 π.μ., η Επιτροπή διενέργειας ανοιχτού 

ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «Σ019 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΖΑΛΟΓΓΟΥ », προϋπολογισμού 120.967,74 € 

(χωρίς Φ.Π.Α.) η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. πρωτ. 452/27-08-2020 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας και αποτελείται από τους: 

1) Κυριακή Τζίμα, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο Δήμου Πρέβεζας, ως πρόεδρο 

2) Γεώργιο Τάγκα, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο Δήμου Πρέβεζας, ως μέλος 

3) Δήμητρα Ιωάννου, ΠΕ Γεωπόνων , υπάλληλο Δήμου Ζηρού, ως μέλος  

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με παρόντα τα μέλη της προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των 

δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν στην αναθέτουσα αρχή, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (ΑΑ Συστήματος: 92730) και των δικαιολογητικών που 

υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή από τον προσωρινό ανάδοχο του έργου του θέματος με την 

επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» σύμφωνα με την διακήρυξη 

(ΑΔΑΜ: 20PROC007423372 2020-10-05). 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχοντας υπόψη: 

1.Την αριθ. 638/12-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας περί 

έγκρισης του Πρακτικού 1 που κοινοποιήθηκε στους διαγωνιζομένους την 16/11/2020 μέσω 

της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ και κατά της οποίας δεν υποβλήθηκε 

ένσταση. 

2. Την με αριθ. πρωτ. 23411/04-12-2020 πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής (Δήμος Πρέβεζας) 

που κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο την 10/12/2020 μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ που προβλέπει προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών του 

προσωρινού αναδόχου 10 ημέρες. 

3. Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν στην διαδικτυακή πύλη 

(www.promitheus.gov.gr) του ΕΣΗΔΗΣ την 18-12-2020. 
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4. Το με αριθ. πρωτ. 25110/22-12-2020 έγγραφο του προσωρινού αναδόχου στο πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής με το οποίο υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή και σε 

σφραγισμένο φάκελο, που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', 

όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014. Ο φάκελος 

περιελάμβανε όλα τα έγγραφα που αναρτήθηκαν στο ηλεκτρονικό σύστημα καθώς και την 

ασφαλιστική ενημερότητα εργοδότη. 

Προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο 

σύμφωνα με την παρ. 4.2 του άρθρου 4 της διακήρυξης και διαπίστωσε ότι: 

α) Η υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου είναι εμπρόθεσμη. 

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

του θέματος καθώς από τον έλεγχο που έκανε η επιτροπή δεν έχει υποβληθεί στη διαδικτυακή 

πύλη του ΕΣΗΔΗΣ αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας εργοδότη (ενώ ο ασφαλισμένος 

είναι απογεγραμμένος στο μητρώο εργοδοτών). 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει την σύνταξη του Πρακτικού 2, το κοινοποιεί μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» ως εσωτερικό έγγραφο στην αναθέτουσα αρχή (Δήμος 

Πρέβεζας) και εισηγείται την λήψη απόφασης με την οποία κηρύσσεται έκπτωτος ο προσωρινός 

ανάδοχος ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και κηρύσσει προσωρινό 

μειοδότη τον οικονομικό φορές με την επωνυμία ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ με ποσό προσφοράς 68.331,62€ 

(χωρίς ΦΠΑ) και μέση έκπτωση Εμ = 43,51 % σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 (δ) του άρθρου 4 

της διακήρυξης. 

Το παρόν Πρακτικό 2 εκδόθηκε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 

 

 
 Πρέβεζα   11-01-2021  

   
 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

   
Η Πρόεδρος Το Μέλος Το Μέλος 

   

   

1) Κυριακή Τζίμα 2) Γεώργιος Τάγκας 3) Δήμητρα Ιωάννου 
 

Η υπηρεσία μας έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθ. 638/12-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας περί 

έγκρισης του Πρακτικού 1 που κοινοποιήθηκε στους διαγωνιζομένους την 16/11/2020 μέσω 

της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ και κατά της οποίας δεν υποβλήθηκε 

ένσταση. 

2. Την με αριθ. πρωτ. 23411/04-12-2020 πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής (Δήμος 

Πρέβεζας) που κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο την 10/12/2020 μέσω της λειτουργικότητας 

της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ που προβλέπει προθεσμία υποβολής των 

δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου 10 ημέρες. 

3. Το από 11-01-2021 πρακτικό 2 της επιτροπής  

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
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1) Την έγκριση του Πρακτικού-2 της Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «Σ019 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ 

ΖΑΛΟΓΓΟΥ» 

2) Την  κήρυξη  έκπτωτου του προσωρινού ανάδοχου ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

3) Την κήρυξη ως προσωρινού μειοδότη τον οικονομικό φορές με την επωνυμία ΜΑΚΗΣ 

ΑΤΕΕ με ποσό προσφοράς 68.331,62€ (χωρίς ΦΠΑ) και μέση έκπτωση Εμ = 43,51 % 

σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 (δ) του άρθρου 4 της διακήρυξης. 

4) Την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του Πρακτικού-2 σε όλους τους προσφέροντες, 

σύμφωνα με την παράγραφο 4.1 (θ) του άρθρου 4 της διακήρυξης....…». 

 

Ο  Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας κατόπιν της εισήγησης της 

τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Πρέβεζας για έγκριση του πρακτικού 2 της διενέργειας του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Σ019 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΟΥΡΟΥ 

ΚΑΙ ΖΑΛΟΓΓΟΥ», εισηγείται την μη έκπτωση του προσωρινού αναδόχου ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΝΔΡΕΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και την κήρυξη του σε τελικό ανάδοχο του έργου «Σ019 ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΖΑΛΟΓΓΟΥ», θεωρώντας ήσσονος σημασίας την μη υποβολή της 

ασφαλιστικής ενημερότητας εργοδότη στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον με το αριθ. 

πρωτ. 25110/22-12-2020 έγγραφο του προσωρινού αναδόχου που κατέθεσε στο πρωτόκολλο 

της αναθέτουσας αρχής  υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο 

φάκελο, που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε 

με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014. περιλαμβάνονταν όλα τα έγγραφα που 

αναρτήθηκαν στο ηλεκτρονικό σύστημα καθώς και η ασφαλιστική ενημερότητα εργοδότη η 

οποία δεν είχε εκ παραδρομής υποβληθεί στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, αφού 

αποδεδειγμένα έχει αναρτηθεί δύο φορές η ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου. 

       Ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. 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 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 (ομόφωνα) 

                   

1. Την μη έκπτωση του προσωρινού αναδόχου ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ. 

2. Κηρύσσει ως τελικό ανάδοχο του έργου «Σ019 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ 

ΖΑΛΟΓΓΟΥ», τον οικονομικό φορές με την επωνυμία  ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΑΦΜ 045707781, ΔΟΥ Πρέβεζας, Δ/νση Αμβρακίας 8, Πρέβεζα, 

τηλ.2682022022),   με ποσό προσφοράς 66.532,27€ (χωρίς ΦΠΑ) και μέση έκπτωση Εμ= 

45,00 %, (χωρίς ΦΠΑ). 

2. Την κοινοποίηση της απόφασης  σε όλους τους προσφέροντες, σύμφωνα με την παράγραφο 

4.1 (θ) του άρθρου 4 της διακήρυξης. 

 

 

 

Οι κ .Κορωναίος, κ. Κωστούλας και κ. Νίτσας δήλωσαν παρών. 
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     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 21/2021. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

                                                              ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ 

                                     ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
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