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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                        

 

                                                                                    Αριθ.Αποφ.550/2021 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 46/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

 Θέμα: «Έγκριση  Πρακτικού 3  της Επιτροπής Αξιολόγησης  για την  προμήθεια, 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 

250 kWp ,στο πλαίσιο του Παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS ≪Cross – border 

cooperation for energy efficiency using solar energy≫/ Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ 

CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» προϋπολογισμού 483.609,00€ (με Φ.Π.Α.)». 

 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 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. 18523/10-09-2021 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    -    Τακτικό μέλος 1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 

      2. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος 2. Νίτσας Γεώργιος      -     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    

 

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

 

 O Αντιπρόεδρος  έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ. 549/2021 απόφαση 

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

το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον, καθώς η  Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(Α.Ε.Π.Π.) εξέτασε τις προδικαστικές προσφυγές των συμμετεχόντων του  διαγωνισμού για την  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 250 kWp 

,στο πλαίσιο του Παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS ≪Cross – border cooperation for energy 

efficiency using solar energy≫/ Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» 

προϋπολογισμού 483.609,00€ (με Φ.Π.Α.) και σύμφωνα με τις αρ.πρωτ.17076/23-8-2021  

αρ.1370,1371/2021 αποφάσεις της ΑΕΠΠ που μας διαβιβάστηκαν θα πρέπει εντός ενός μηνός 

(έως 24/9/2021) να συμμορφωθούμε και να κοινοποιήσουμε άμεσα στην ΑΕΠΠ τις αποφάσεις 

της Οικονομικής Επιτροπής. 

  

 Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 10 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την 

εισήγηση της  της γνωμοδοτικής Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης 

προσφορών,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ. K.Τζόκας), που έχει ως εξής:   

«…Σας διαβιβάζουμε ,το από 8/9/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  της γνωμοδοτικής  Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και 
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αξιολόγησης προσφορών,  η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ.150/2021 (ΑΔΑ 6ΥΡ7ΩΞΧ-ΘΥ7) 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε συμμόρφωση με τις υπ΄αρ.1370 και 1371/2021 Αποφάσεις 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), 

   

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Πρέβεζα  8/9/2021 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1370 και 1371/2021 ΤΗΣ Α.Ε.Π.Π. 

ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 250 

kWp στο πλαίσιο του Παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS «Cross - border cooperation for 

energy efficiency using solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC 

«Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» 

 

Σήμερα την 8 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στην Πρέβεζα η παρακάτω 

επιτροπή που έχει ορισθεί με την 150/2021 Α.Ο.Ε: α) Τζόκας Κωνσταντίνος β) Βασιλείου 

Νικόλαος γ) Τάγκας Γεώργιος, 

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

προκειμένου να προβεί στην τροποποίηση των από 11/6/2021 και 16/6/2021 Πρακτικών της , 

ώστε αυτά να συμμορφωθούν με τις υπ΄αρ.1370 και 1371/2021 Αποφάσεις της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), 

-οι οποίες ελήφθησαν κατόπιν των προδικαστικών προσφυγών, με Γ.Α.Κ.1354/8-7-2021 του 

οικονομικού φορέα με επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΛΗΣ», και με Γ.Α.Κ.1403/13-7-2021 του 

οικονομικού φορέα με επωνυμία «RENEL Ι.Κ.Ε.»-, 

 και να εισηγηθεί στην Οικονομική Επιτροπή την ακύρωση της υπ΄αρ.355/2021 Απόφασης 

Οικονομικής Επιτροπής ( ΑΔΑ¨ Ψ4ΜΛΩΞΧ-Α8Π ), 

ως προς το μέρος που έκρινε αποδεκτή την προσφορά του δεύτερου προσφεύγοντος (RENEL 

Ι.Κ.Ε ) και παρέλειψε την προσθήκη επιπλέον λόγου αποκλεισμού του πρώτου προσφεύγοντος 

(ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΛΗΣ). 

 Το Πρακτικό αφορούσε την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν 

στη αναθέτουσα σύμφωνα με την υπ' αριθ. 6581/23-03-2021 διακήρυξη του ανοικτού 

διαγωνισμού με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/Β 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 250 kWp στο πλαίσιο του Παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS «Cross - 

border cooperation for energy efficiency using solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC 

«Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020». 

 

 Εξέταση των τεχνικών προσφορών 

Κατά την εξέταση των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων που συνεχίζουν (μετά τον 

έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής) διαπιστώθηκαν τα εξής: 
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α/α Επωνυμία Περιεχόμενο Φακέλου 

Τεχνική προσφορά (αρθρο 2.4.3.2 επί ποινή 

αποκλεισμού) 

Αποδοχή 

προσφοράς 

1 GREENESCO 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
Α.Ε. 

α) Υπ. Δήλωση ,περί γνώσης των όρων 

Διακήρυξης. ΝΑΙ 

β) Φύλλο συμμόρφωσης ΝΑΙ 

γ) Προδιαγραφές ΝΑΙ 

δ) Βεβαίωση διαθεσιμότητας Φ/Β πλαισίων ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

2 POWER MADE 
Α.Τ.Ε. 

α) Υπ. Δήλωση ,περί γνώσης των όρων 

Διακήρυξης. ΝΑΙ 

β) Φύλλο συμμόρφωσης ΝΑΙ,  

όμως προσφέρεται Φωτοβολταίκό πλαίσιο ισχύος 

310wp,απαίτηση 340wp, επίσης ο αντιστροφέας 

διαθέτει βαθμό προστασίας IP65 αντί του 

ΙΡ66,όπως διευκρινίσθηκε.- απορρίπτεται  

γ) Προδιαγραφές ΝΑΙ  

δ) Βεβαίωση διαθεσιμότητας Φ/Β πλαισίων ΝΑΙ, 

χωρίς ημερομηνία έκδοσης.-  

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 

2 RENEL Ι.Κ.Ε α) Υπ. Δήλωση ,περί γνώσης των όρων 

Διακήρυξης. ΝΑΙ 

β) Φύλλο συμμόρφωσης ΝΑΙ 

γ) Προδιαγραφές ΝΑΙ 

δ) Βεβαίωση διαθεσιμότητας Φ/Β πλαισίων,από τον 

προμηθευτή. 

Σύμφωνα με  τις 1370 και 1371/2021 

Αποφάσεις Α.Ε.Π.Π. 

όφειλε να προέρχεται από κατασκευαστή και 

όχι από τον προσφέροντα. 

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 

4 ΤΟΛΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ. 
ΤΑΞΙΑΡΧΗ 

α) Υπ. Δήλωση ,περί γνώσης των όρων Διακήρυξης. 

ΝΑΙ 

β) Φύλλο συμμόρφωσης ΝΑΙ, όμως ο αντιστροφέας 

διαθέτει βαθμό προστασίας IP65 αντί του IP 

66,όπως διευκρινίσθηκε.- απορρίπτεται. 

Επιπλέον λόγοι αποκλεισμού (σύμφωνα με τις 

1370 και 1371/2021 Αποφάσεις Α.Ε.Π.Π.), 

Επειδή ο μετεωρολογικός σταθμός του 

προσφέροντα δεν καλύπτει τις απαιτήσεις των 

τεχνικών προδιαγραφών.  

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ  
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 Κατά συνέπεια σε εφαρμογή των υπ΄αρ. 1370 και 1371/2021 Αποφάσεων της  Α.Ε.Π.Π. 

οι εταιρείες με α/α (2) POWER MADE A.T.E. ,α/α (3) RENEL Ι.Κ.Ε. 

και α/α (4) ΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ. ΤΑΞΙΑΡΧΗ αποκλείονται για τους ανωτέρω λόγους από την 

συνέχεια του διαγωνισμού.  

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα ¨ 

1. την ακύρωση της υπ΄αρ.355/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ( ΑΔΑ¨ Ψ4ΜΛΩΞΧ-Α8Π 

), 

ως προς το μέρος που έκρινε αποδεκτή την προσφορά του δεύτερου προσφεύγοντος (RENEL 

Ι.Κ.Ε ) και παρέλειψε την προσθήκη επιπλέον λόγου αποκλεισμού του πρώτου προσφεύγοντος 

(ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΛΗΣ). 

2. την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου τον οικονομικό φορέα με στοιχεία¨ 

GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 

ΑΦΜ¨ 800875758 

ΔΟΥ¨ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΔΡΑ¨ΟΜΗΡΟΥ 8 ,ΑΘΗΝΑ-10564 

με συμβατικό ποσό 377.030,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 

Το παρόν Πρακτικό εκδόθηκε σε τρία αντίγραφα και υπογράφεται από την επιτροπή 

διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 3..1.2. και 3.4 -προδικαστικές προσφυγές- της διακήρυξης. 

 

Η Επιτροπή 

  

1. Τζόκας Κωνσταντίνος   

 

2. Βασιλείου Νικόλαος   

 

3. Τάγκας Γεώργιος    

 

 

 

 Η Υπηρεσία έχοντας υπόψη 

- την Διακήρυξη με αριθ. πρωτ.6581/23-3-2021, 

- την υπ΄αρ.μελέτης¨ 56/15-10-2020 

-την υπ¨αρ.123/22-3-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής(ΑΔΑ¨ 68Δ7ΩΞΧ-ΚΒ8), με την 

οποία εγκρίθηκαν οι όροι του Διαγωνισμού. 

-Τις ηλεκτρονικές προσφορές οι οποίες υποβλήθηκαν  στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ ,του διεθνή 

ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού. 

-Το Πρακτικό 3 

-Τις υπ΄αρ.1370 και 1371/2021 Αποφάσεις της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(Α.Ε.Π.Π.), 

 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  

1. την ακύρωση της υπ΄αρ.355/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ Ψ4ΜΛΩΞΧ-Α8Π), 

ως προς το μέρος που έκρινε αποδεκτή την προσφορά του δεύτερου προσφεύγοντος (RENEL 

Ι.Κ.Ε ) και παρέλειψε την προσθήκη επιπλέον λόγου αποκλεισμού του πρώτου προσφεύγοντος 

(ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΛΗΣ). 

2.Την έγκριση του Πρακτικού 3 της Επιτροπής  

3. την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα με στοιχεία¨ 

GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 

ΑΦΜ¨ 800875758 

ΔΟΥ¨ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΔΡΑ¨ΟΜΗΡΟΥ 8 ,ΑΘΗΝΑ-10564 

με συμβατικό ποσό 377.030,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 

Καλείται η Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά ..…». 

                             

 

 Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος   καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν  

σχετικά.  
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       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 (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

            

1. Τροποποιεί την υπ΄αρ.355/2021 απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής  (ΑΔΑ  Ψ4ΜΛΩΞΧ-Α8Π), 

και ακυρώνει  το  μέρος  που  έκρινε  αποδεκτή την προσφορά  του  δεύτερου 

προσφεύγοντος (RENEL Ι.Κ.Ε ) και παρέλειψε  την  προσθήκη  επιπλέον  λόγου  

αποκλεισμού  του πρώτου  προσφεύγοντος (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΛΗΣ). 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αρ.355/2021 απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής  (ΑΔΑ  

Ψ4ΜΛΩΞΧ-Α8Π), ως έχει. 

2. Εγκρίνει το Πρακτικό 3 αξιολόγησης  τεχνικών -οικονομικών προσφορών προκειμένου να 

ληφθούν υπόψη οι αποφάσεις 1370 και 1371/2021 της Α.Ε.Π.Π. του ανοικτού διαγωνισμού 

με αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/Β 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 250 kWp στο πλαίσιο του Παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS «Cross - 

border cooperation for energy efficiency using solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ 

CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020». 

3. Κηρύσσει ως  προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία  GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε  (με στοιχεία  ΑΦΜ: 800875758, ΔΟΥ¨ ΦΑΕ 

ΑΘΗΝΩΝ, ΕΔΡΑ¨ΟΜΗΡΟΥ 8, ΑΘΗΝΑ-10564) με συμβατικό ποσό 377.030,00 € (χωρίς 

ΦΠΑ). 

 

 

 

 
 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  550/2021. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   

     

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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