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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 35/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

 ΘΕΜΑ : «ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΥΧΤΗΣ Γ &ΣΙΑ ΕΕ»ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 372/2021 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021)». 

 

 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 15 Ιουλίου 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. 14442/09-07-2021 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 την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

O Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ. 403/2021 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης  επειδή το ανωτέρω 

θέμα είναι κατεπείγον λόγω της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου & της επείγουσας ανάγκης 

εκτέλεσης εργασιών πυροπροστασίας έτους 2021. 

 

 

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση 

της  Επιτροπής Ενστάσεων,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Δ.Γκλιάτης), που έχει ως εξής:  
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«…..Την 12/7/2021 συνήλθε η Επιτροπή Αξιολόγηση Ενστάσεων που συγκροτήθηκε με την 

αριθμ. 13/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της 

αρ.πρ. 14402/9-7-2021 υποβληθείσας ένστασης από τον διαγωνιζόμενο οικονομικό φορέα 

με την επωνυμία ΝΥΧΤΗΣ Γ &ΣΙΑ ΕΕ κατά της αριθμ. 372/2021. απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας αποτελούμενη από τους: 

1) ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΚΛΙΑΤΗ ως πρόεδρο' 

2) ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΑΓΚΑ ως μέλος 

3) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟ ως μέλος 

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού προέβη στις 30/6/2021 στην 

σύνταξη του πρακτικού 2 και εισηγήθηκε προς την Οικονομική Επιτροπή την ανάδειξη ως 

τελικών αναδόχων ως εξής: 

Για το ΤΜΗΜΑ 1:« ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ » 
 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 

 ΡΟΥΦΗ ΙΩΑΝΝΑ 17.772,30 € 

 

Για το ΤΜΗΜΑ 2:« ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 

& ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

 ΡΟΥΦΗ ΙΩΑΝΝΑ 2.128,03 € 

 

Για το ΤΜΗΜΑ 3 :« ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ» 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

 ΝΥΧΤΗΣ Γ.&ΣΙΑΕΕ  9.329,76 € 

 

 

Η Οικονομική επιτροπή με την υπ.αριθμ. 372/2021 απόφαση κατακύρωσε τον 

συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής 

Την 9-7-2021 υποβλήθηκε το αρ. πρ. 14402/9-7-2021 έγγραφο από τον οικονομικό φορέα 

με την επωνυμία ΝΥΧΤΗΣ Γ &ΣΙΑ ΕΕ που αφορά την κατάθεση παράβολου με κωδ 

390444190951 0906 0062 για την εξέταση της από 9-7-2021 υποβληθείσας ένστασης στο 

οποίο αναφέρετε ότι: 
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« σύμφωνα με την διακήρυξη του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ παράγραφος 2.2.4 Καταλληλόλητα 

άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας « 1) Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν 

στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα 

συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. ΟΙ οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα 

επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν 

οποιαδήποτε άλλη απαίτηση όπως ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 

4412/2016. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί Φορείς θα πρέπει να είναι 

εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, 

απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία» 

2) Β. 2.ΕΠΕΙΔΗ Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη 

καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) Οι οικονομικοί 

φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού 

μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 

αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος 

Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου 

το ειδικό επάγγελμα τους. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο. 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι 

αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από 

αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επισημαίνεται 

ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 

(απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται 

αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 

τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο 

ισχύος. 

3) Επειδή κατά την εξέταση των δικαιολογητικών ο οικονομικός φορέας ΡΟΥΦΗ 

ΙΩΑΝΝΑ ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣΎΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΝΟΠΙΝΑ 0300: ΚΟΝΟΠΙΝΑ 030004 

ΚΑΤΟΥΝΑ, ΑΦΜ: 133010885) ΔΕΝ κατέθεσε πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 

επιμελητήριου που να βεβαιώνει Το ειδικό επάγγελμα του που απαιτείται σύμφωνα με την 

διακήρυξη νια την υπό ανάθεση υπηρεσία η οποία θα πρέπει να είναι ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ 

ΧΟΡΤΩΝ η ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ και όχι η δραστηριότητα που δηλώνει ότι εξασκεί 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ που δεν συμφωνεί με την διακήρυξη. 

ΕΠΟΜΕΝΩΣ πρέπει να αποκλεισθεί από την διαδικασία ανάθεσης της υπηρεσίας 

4) Επειδή ο έλεγχος και η αξιολόγηση των δικαιολογητικών έγιναν πλημμελώς από 

την Επιτροπή Διαγωνισμού και δεν ελήφθησαν υπόψη ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. (Στον 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Που κατάρτισε η επιτροπή και στον 

αριθμό 9) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΜΗΛΗΤΗΡΙΟΥ κακώς αναφέρετε βεβαίωση επιμελητηρίου 

ενώ είναι 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΠΟΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑ ΤΗΝ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ σύμφωνα με την διακήρυξη 

5) Επειδή δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και 

προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, 

της διακήρυξης κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης (...) 

 

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ 
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• Να γίνει δεκτή η παρούσα ένστασή μας 

• Να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού ...» 

     Με βάση όλα ία παραπάνω η Επιτροπή Αξιολόγησης κατέληξε στο ότι: : 

1. Η αρ. πρ. 14402/9-7-2021 ένσταση υποβλήθηκε εντός του χρόνου των 5 ημερών από 

την 5/7/2021 κοινοποίηση της αρ. 372/2021 απόφασης Ο.Ε. στους διαγωνιζόμενους 

όπως προβλέπεται στην σχετική διακήρυξη και επομένως είναι εμπρόθεσμη. 

2. Το με κωδικό 390444190951 0906 0062 παράβολο υποβλήθηκε εμπρόθεσμα εντός 

του χρόνου των 5 ημερών από την 5/7/2021 κοινοποίηση της αρ. 372/2021 απόφασης 

ΟΕ στους διαγωνιζόμενους και είναι ποσού 322,53€ σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της 

διακήρυξης & 

3. Ο οικονομικός φορέας ΡΟΥΦΗ ΙΩΑΝΝΑ δεν κατέθεσε το προβλεπόμενο στο άρθρο 

2.2.9.2./Β2 πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επιμελητήριου που να βεβαιώνει το 

ειδικό επάγγελμα που απαιτείται σύμφωνα με την διακήρυξη για την υπό ανάθεση 

υπηρεσία (ΑΡΘΡΟ 2.2.4 : Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας) 

4. Επιπλέον η επαγγελματική δραστηριότητα του οικονομικού φορέα ΡΟΥΦΗ ΙΩΑΝΝΑ 

όπως προκύπτει από την βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας που προσκόμισε είναι: 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ» το οποίο δεν συνάδει με το αντικείμενο της μελέτης. 

Με βάση όλα τα παραπάνω η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων κρίνει την ένσταση 

βάσιμη και προτείνει την αποδοχή της. 

 
                 Έχοντας υπόψη 

1. Του Ν.4412/2016 

2. Την Οδηγία 2000/14/ΕΚ 

3. Την αρ. πρ. 10832/28-05-2021 διακήρυξη της 

υπηρεσίας 

και με βάση το παραπάνω σκεπτικό 

                     ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1. Την αποδοχή της ένστασης 

2. Την επιστροφή του παράβολου ποσού 322,53 € καθώς η ένσταση έγινε 

αποδεκτή σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της διακήρυξης. 

3. Την τροποποίηση της υπ.αρ. 372/2021 απόφασης Ο.Ε. και του αποκλεισμό του 

οικονομικού φορέα με τίτλο «ΡΟΥΦΗ ΙΩΑΝΝΑ» από την συνέχιση της διαδικασίας. 
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Πρέβεζα 12-7-2021 

Η ΕΤΤΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΛΙΑΤΗΣ 

2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΓΚΑΣ 

3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ..…». 

                             

 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. 372/2021 ΑΟΕ  (ΑΔΑ ΩΙΙΕΩΞΧ-ΡΡ0) 

• 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. Αποδέχεται την ένσταση που υπεβλήθη  από τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 

«ΝΥΧΤΗΣ Γ &ΣΙΑ ΕΕ». 

2. Εγκρίνει την επιστροφή του παράβολου ποσού 322,53 € καθώς η ένσταση έγινε 

αποδεκτή σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της διακήρυξης. 

3. Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ.αρ. 372/2021 απόφασης Ο.Ε. και τον αποκλεισμό 

του οικονομικού φορέα με τίτλο «ΡΟΥΦΗ ΙΩΑΝΝΑ» από την συνέχιση της διαδικασίας 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  404/2021. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   

     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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