
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

                                                                                    Αριθ.Αποφ. 43/2021 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 5/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

 

Θέμα: Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων 

του έργου «Child friendly destinations / WONDER, στα πλαίσια του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

INTERREG V-Β ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ – ΙΟΝΙΟ 2014 – 2020» 
 

 

 
     Στην Πρέβεζα, σήμερα  Πέμπτη  4  Φεβρουαρίου 2021 και  ώρα 13:00, 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.2838/29-01-2021 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 την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

 

  Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα παρουσίασε την εισήγηση της επιτροπής 

διαγωνισμού του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπαλ.Ν.Βασιλείου) που έχει ως εξής:  

 

 «… Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό  αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού 

διαγωνισμού με αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων του έργου «Child 

friendly destinations / WONDER, στα πλαίσια του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG V-Β ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ – 

ΙΟΝΙΟ 2014 – 2020» και παρακαλούμε για την έγκρισή του.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Πρέβεζα      21 / 01 / 2021 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 

                                                                       ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  

                                                              ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«Child friendly destinations / WONDER, στα πλαίσια του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG 

V-Β ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ – ΙΟΝΙΟ 2014 – 2020» 

 

Σήμερα την 21η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στην Πρέβεζα η παρακάτω 

επιτροπή που έχει ορισθεί με την 42/2020 Α.Ο.Ε: 

α) Ιωάννου Ευαγγελία 

β) Βασιλείου Νικόλαος 

γ) Αλισανδράτος Γεώργιος 

συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρέβεζας 

για την εξέταση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού 

διαγωνισμού με τίτλο Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων του έργου «Child 

friendly destinations / WONDER, στα πλαίσια του Προγράμματος INTERREG V-B 

ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ – ΙΟΝΙΟ 2014 – 2020», σύμφωνα με την υπ' αριθ. 23607/07-12-2020 

διακήρυξη. 

 

Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

Α. Για την εταιρεία Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

 

α/α Είδος Δικαιολογητικό 

1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου υπ' 

αριθ. 3645/14-01-2021 [ΜΑΡΙΑ 

ΓΙΑΓΚΟΥΣΙΚΛΙΔΟΥ] 

β) Αντίγραφο ποινικού μητρώου υπ' 

αριθ. 278734/18-11-2020 [ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ] 

2 Φορολογική ενημερότητα Αποδεικτικό ενημερότητας υπ' αριθ. 

70175770/11-01-2021 από την ΑΑΔΕ 

3 Ασφαλιστική ενημερότητα Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

υπ' αριθ. 1219341/17-12-2020 από 

τον ΕΦΚΑ 

4 Υπεύθυνη δήλωση για τους οργανισμούς 

στους οποίους οφείλει να καταβάλλει 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

Υπεύθυνη δήλωση χειρόγραφα 

υπογεγραμμένη με ημερομηνία 

13/01/2021 από την κ.  ΜΑΡΙΑ 

ΓΙΑΓΚΟΥΣΙΚΛΙΔΟΥ 

5 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 

φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Υπεύθυνη δήλωση χειρόγραφα 

υπογεγραμμένη με ημερομηνία 

13/01/2021 από την κ.  ΜΑΡΙΑ 

ΓΙΑΓΚΟΥΣΙΚΛΙΔΟΥ 

6 Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων 

Υπεύθυνη δήλωση χειρόγραφα 

υπογεγραμμένη με ημερομηνία 

13/01/2021 από την κ.  ΜΑΡΙΑ 

ΓΙΑΓΚΟΥΣΙΚΛΙΔΟΥ 
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α/α Είδος Δικαιολογητικό 

7 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής περί μη 

πτώχευσης κλπ 

α) Πιστοποιητικό υπ' αριθ. 58163/2020 

περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης 

(οικονομικού ενδιαφέροντος, 

πτωχευτικής διαδικασίας και διαδικασίας 

εξυγίανσης) του Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης 

β) Πιστοποιητικό υπ' αριθ. 20135/2020 

περί μη πτώχευσης του Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης 

8 Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου Πιστοποιητικό υπ' αριθ. 57618/29-12-

2020 του Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 

9 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε 

βάρος του απόφαση αποκλεισμού (άρθρο 

74 του Ν.4412/2016) 

Υπεύθυνη δήλωση χειρόγραφα 

υπογεγραμμένη με ημερομηνία 

13/01/2021 από την κ.  ΜΑΡΙΑ 

ΓΙΑΓΚΟΥΣΙΚΛΙΔΟΥ 

10 Αποδεικτικό νόμιμης σύστασης και 

εκπροσώπησης (όπου απαιτείται) 

α) Γενικό πιστοποιητικό υπ' αριθ. 

1367801.1967599/11-01-2021 του 

Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης / Υπηρεσία 

Γ.Ε.ΜΗ. 

β) Πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης υπ' αριθ. 

1367801.1967600/11-01-2021 του 

Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης / Υπηρεσία 

Γ.Ε.ΜΗ. 

11 Λοιπά έγγραφα α) Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 από τον 

οργανισμό QMSCERT σε ισχύ 

β) Υπεύθυνη δήλωση χειρόγραφα 

υπογεγραμμένη με ημερομηνία 

13/01/2021 από την κ.  ΜΑΡΙΑ 

ΓΙΑΓΚΟΥΣΙΚΛΙΔΟΥ περί του μέσου 

γενικού ετησίου κύκλου εργασιών για 

την τριετία 2017 – 2019 

γ) Πίνακα συναφών έργων σε εξέλιξη ή 

επιτυχώς ολοκληρωμένα 

δ) Φωτοαντίγραφα των συμβάσεων των 

έργων που αναφέρονται στον ανωτέρω 

πίνακα 

 

 

Β. Για την ομάδα έργου (εξωτερικοί συνεργάτες) 

 

α/α Είδος Δικαιολογητικό 

1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου υπ' 

αριθ. 151242/30-12-2020 [ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΠΕΓΚΑΣ] 

β) Αντίγραφο ποινικού μητρώου υπ' 

αριθ. 384/11-01-2021 [ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΨΑΘΑ] 

γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου υπ' 

αριθ. 27497/07-12-2020 

[ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΣΑΙΡΑ] 

δ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου υπ' 

αριθ. 137179/13-11-2020 [ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗ] 
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α/α Είδος Δικαιολογητικό 

2 Φορολογική ενημερότητα α) Αποδεικτικό φορολογικής 

ενημερότητας υπ' αριθ. 70175475/11-

01-2021 από την ΑΑΔΕ για τον κ. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΕΓΚΑ 

β) Αποδεικτικό φορολογικής 

ενημερότητας υπ' αριθ. 70182043/12-

01-2021 από την ΑΑΔΕ για την κ. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΑΘΑ 

γ) Αποδεικτικό φορολογικής 

ενημερότητας υπ' αριθ. 69928449/02-

12-2020 από την ΑΑΔΕ για την κ. 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΣΑΙΡΑ 

δ) Αποδεικτικό φορολογικής 

ενημερότητας υπ' αριθ. 70167543/08-

01-2021 από την ΑΑΔΕ για την κ. 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗ 

3 Ασφαλιστική ενημερότητα α) Αποδεικτικό ασφαλιστικής 

ενημερότητας υπ' αριθ. 551968/28-

12-2020 από τον ΕΦΚΑ για τον κ. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΕΓΚΑ 

β) Αποδεικτικό ασφαλιστικής 

ενημερότητας υπ' αριθ. 483647/02-

12-2020 από τον ΕΦΚΑ για την κ. 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΣΑΙΡΑ 

γ) Αποδεικτικό ασφαλιστικής 

ενημερότητας υπ' αριθ. 578199/08-

01-2021 από τον ΕΦΚΑ για την κ. 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗ 

4 Υπεύθυνη δήλωση για τους οργανισμούς 

στους οποίους οφείλει να καταβάλλει 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

α) Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά 

υπογεγραμμένη με ημερομηνία 

19/01/2021 από τον κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 

ΠΕΓΚΑ 

β) Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά 

υπογεγραμμένη με ημερομηνία 

18/01/2021 από την κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΨΑΘΑ 

γ) Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά 

υπογεγραμμένη με ημερομηνία 

13/01/2021 από την κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΣΑΙΡΑ 

δ) Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά 

υπογεγραμμένη με ημερομηνία 

14/01/2021 από την κ. ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗ 

5 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 

φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

α) Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά 

υπογεγραμμένη με ημερομηνία 

19/01/2021 από τον κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 

ΠΕΓΚΑ 

β) Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά 

υπογεγραμμένη με ημερομηνία 

18/01/2021 από την κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΨΑΘΑ 

γ) Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά 

υπογεγραμμένη με ημερομηνία 

13/01/2021 από την κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
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α/α Είδος Δικαιολογητικό 

ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΣΑΙΡΑ 

δ) Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά 

υπογεγραμμένη με ημερομηνία 

14/01/2021 από την κ. ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗ 

6 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε 

βάρος του απόφαση αποκλεισμού (άρθρο 

74 του Ν.4412/2016) 

α) Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά 

υπογεγραμμένη με ημερομηνία 

19/01/2021 από τον κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 

ΠΕΓΚΑ 

β) Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά 

υπογεγραμμένη με ημερομηνία 

18/01/2021 από την κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΨΑΘΑ 

γ) Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά 

υπογεγραμμένη με ημερομηνία 

13/01/2021 από την κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΣΑΙΡΑ 

δ) Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά 

υπογεγραμμένη με ημερομηνία 

14/01/2021 από την κ. ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗ 

 

 

Η επιτροπή διαπιστώνει ότι η εταιρεία προσκόμισε όλα τα απαιτούμενα από το άρθρο 3.2 της 

διακήρυξης δικαιολογητικά. 

 

Με βάση τα ανωτέρω η επιτροπή εισηγείται: 

 

α) την έγκριση του παρόντος πρακτικού, 

 

β) την ανακήρυξη της εταιρείας Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ 099411453, ΔΟΥ Ζ' 

Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στην διεύθυνση Ερατούς 2, Τ.Κ. 55535, Πυλαία Θεσσαλονίκη, 

τηλ. 2310-814400, email info@idimon.gr, ως οριστικού αναδόχου για το σύνολο του 

αντικειμένου του διαγωνισμού, έναντι συνολικού ποσού 27.359,98 € συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ, το οποίο αντιστοιχεί στην προσφορά της 

 

Η Επιτροπή  

 

1. Ιωάννου Ευαγγελία    

2. Βασιλείου Νικόλαος  

3. Αλισανδράτος Γεώργιος...». 

        

 
       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 αρ.644/2020  ΑΟΕ (ΑΔΑ ΩΖΝΙΩΞΧ-ΔΟΡ) 

• την αρ.678/2020  ΑΟΕ (ΑΔΑ ΨΩΒΜΩΞΧ-67Ζ) 

• την αρ.679/2020  ΑΟΕ (ΑΔΑ ΩΦΑΗΩΞΧ-104) 

• την αρ.731/2020  ΑΟΕ (ΑΔΑ ΩΧΧΗΩΞΧ-Ε65) 

• 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, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 
1. Εγκρίνει το Πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού 

διαγωνισμού με αντικείμενο :Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων του έργου 

«Child friendly destinations / WONDER, στα πλαίσια του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG 

V-Β ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ – ΙΟΝΙΟ 2014 – 2020». 

2. Κηρύσσει την εταιρεία με την επωνυμία Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ 

099411453, ΔΟΥ Ζ' Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στην διεύθυνση Ερατούς 2, Τ.Κ. 

55535, Πυλαία Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-814400, email info@idimon.gr, ως 

οριστικό ανάδοχο για το σύνολο του αντικειμένου του ανωτέρω διαγωνισμού, έναντι 

συνολικού ποσού 27.359,98 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το οποίο 

αντιστοιχεί στην προσφορά της. 

3. Κατά της παρούσης μπορεί να ασκηθεί ένσταση σύμφωνα με το 3.4 άρθρο της 

διακήρυξης. 

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  43/2021. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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