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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 49/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

   Θέμα : «Έγκριση  Πρακτικού Νο1  του  διαγωνισμού που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ <ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ 

ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ> ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ». 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 30 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. 19539/24-09-2021 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    -    Αντιπρόεδρος 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. 

Ο  Αντιπρόεδρος  έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ.578/2021 απόφαση 

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

το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον, λόγω της επείγουσας ανάγκης του Δήμου για την εκτέλεση 

της ανωτέρω προμήθειας. 

 

Ο Αντιπρόεδρος  εισηγούμενος το 10 θέμα εκτός  ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την 

εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπαλ.Ζ.Κολέτσου), που έχει 

ως εξής:  

«…Σας διαβιβάζουμε εισήγηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης 

προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών με θέμα  «Έγκριση  Πρακτικού Νο1 του διαγωνισμού 

που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ 

ΣΤΑΔΙΟΥ <ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ> ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»   δαπάνης 123.385,00€ 

χωρίς Φ.Π.Α. ( 152.997,40 €  συμπ. Φ.Π.Α 24%) και ζητούμε την συζήτηση του θέματος προ 

ημερησίας διάταξης, λόγω της επείγουσας ανάγκης του Δήμου για την εκτέλεση της ανωτέρω 

προμήθειας. 

 

ΑΔΑ: ΨΟΟ5ΩΞΧ-ΜΗΡ



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Πρέβεζα:    22-09-2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ    

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ    

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ    

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

  

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  Νο  1 

 

Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών  διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια και 

τοποθέτηση φυσικού χλοοτάπητα του σταδίου < ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ> του Δήμου 

Πρέβεζας» 

 

 

 

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας σήμερα 22-09-2021, ημέρα Τετάρτη, συνήλθε η 

Επιτροπή Διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 13/2021 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο  «Προμήθεια και τοποθέτηση φυσικού χλοοτάπητα του 

σταδίου < ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ> του Δήμου Πρέβεζας », σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 

17330/30-08-2021  διακήρυξη του Δημάρχου, αποτελούμενη από τους: 

 

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Ιδιότητα 

ΚΟΛΕΤΣΟΥ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΠΕ Γεωπόνων Πρόεδρος Επιτροπής 

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΤΕ Γεωπόνων Τακτικό μέλος Επιτροπής 

ΠΡΑΣΣΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΕ ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τακτικό  μέλος Επιτροπής 

 

Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα 

διαπιστευτήρια,(όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) και επέλεξε τον 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α 136644 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν 

χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί 

εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2 στο διαγωνισμό, προσφορά από τους παρακάτω 

προμηθευτές:  

 

α/α                       ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

1 HELLASOD A.E. 

2 ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 

3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ Α.Ε. 

4 Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ 

 

Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής προχώρησαν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

υποφακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά - Οικονομική προσφορά» των 

προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. 

Η  επιτροπή κατά την φάση αυτή της διαδικασίας παρέλαβε τους αντίστοιχους ενσφράγιστους 

φακέλους των προσφορών που υπέβαλλαν εμπρόθεσμα μόνο η HELLASOD A.E.  

ΑΔΑ: ΨΟΟ5ΩΞΧ-ΜΗΡ



Οι υπόλοιποι τρεις οικονομικοί  φορείς δεν υπέβαλαν φάκελο προσφοράς σε έντυπη μορφή. 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Α/Α  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΝΤΥΠΗ 

ΜΟΡΦΗ 

1 HELLASOD A.E. 238284 18979/17-09-2021 

2 ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 239587 - 

3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ Α.Ε. 240763 - 

4 Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ 238370 - 

 

Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής, των 

τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών που υπέβαλλαν οι ανωτέρω συμμετέχοντες 

οικονομικοί φορείς τόσο ηλεκτρονικά όσο και εντύπως. 

Από τον αρχικό έλεγχο των προσφορών τους μόνο η HELLASOD A.E, υπέβαλλε εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής τόσο ηλεκτρονικά όσο και εντύπως ενώ οι υπόλοιποι τρεις όχι. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2.1 της διακήρυξης : «..α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει 
αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. 
Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης 
εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.  
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το 
ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν 
από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της 
οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω 
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. Κατά της 
εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή,….»  
Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, από τον αρχικό έλεγχο των 

προσφορών που υπέβαλλαν οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε 

έντυπη μορφή, διαπίστωσε τα ακόλουθα: 

1. Ο συμμετέχων «HELLASOD A.E.» κατέθεσε προσφορά τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε 

έντυπη μορφή ενώ σε αυτά εμπεριέχεται και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Για το 

λόγο αυτό η επιτροπή εισηγείται η προσφορά του να γίνει αποδεκτή. 

2. Οι υπόλοιποι τρείς οικονομικοί φορείς δεν κατέθεσαν προσφορά σε έντυπη μορφή ενώ 

και ηλεκτρονικά η προσφορά τους είναι ελλιπής και δεν περιλαμβάνεται η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής. Επομένως σύμφωνα με την παρ.  3.1.2.1 της αριθμ. 17330/30-

08-2021  διακήρυξης η προσφορά τους κρίνεται μη αποδεκτή και απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Για διαπίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής όπως ο νόμος ορίζει. 

 
 

  

Πρέβεζα:  22-09-2021 

Η Πρόεδρος  Τα Μέλη 

   

   

ΚΟΛΕΤΣΟΥ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ  ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ 

   

   

                      ΠΡΑΣΣΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

   

    Ο  Αντιπρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. 

ΑΔΑ: ΨΟΟ5ΩΞΧ-ΜΗΡ



 

    Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον  Αντιπρόεδρο  και έλαβε υπόψη της, 

 

• τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

• 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, 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 
Α. Εγκρίνει το Πρακτικό Νο 1  του  διαγωνισμού που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ <ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ> ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», δαπάνης 123.385,00€ χωρίς Φ.Π.Α. (152.997,40 €  συμπ. 

Φ.Π.Α 24%). 

 

Β. Απορρίπτει από την διαγωνιστική διαδικασία τους παρακάτω οικονομικούς φορείς : 

 

1. ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 

2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ Α.Ε. 

3. Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ 

 

διότι  δεν κατέθεσαν προσφορά σε έντυπη μορφή ενώ και ηλεκτρονικά η προσφορά 

τους είναι ελλιπής και δεν περιλαμβάνεται η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 

σύμφωνα με την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού. 

 

         Γ. Αποδέχεται την προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «HELLASOD A.E.» 

             διότι κατέθεσε προσφορά τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε έντυπη μορφή ενώ σε αυτά  

             εμπεριέχεται και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

 

         Δ. Κατά της παρούσας απόφασης μπορεί να ασκηθεί από τους συμμετέχοντες  

              προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της διακήρυξης του διαγωνισμού. 

           

 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  579/2021. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΟΟ5ΩΞΧ-ΜΗΡ
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