
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Ορθή επανάληψη  

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                   ως προς την σύνταξη 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                                    Αριθ.Αποφ.756/2021 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 60/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

 

Θέμα : «Έγκριση  Πρακτικού Νο 3  του  διαγωνισμού που αφορά στην «Μεταφορά 

ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 2021-22». 

 

  

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 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. 23824/26-11-2021 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 1. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος 

      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    

 

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

   O Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ. 755/2021 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 υπηρεσίας. 

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

της  επιτροπής διαγωνισμού   του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Ζ.Κολέτσου), που έχει ως εξής: 

«…Σας διαβιβάζουμε εισήγηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης 

προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών με θέμα : Έγκριση  Πρακτικού Νο3 του διαγωνισμού 

που αφορά στην «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας 

Δήμου Πρέβεζας 2021-22» συνολικού προϋπολογισμού 77.500,00€ χωρίς Φ.Π.Α.(96.100,00 

€  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 υπηρεσίας. 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΔΑ: ΩΘΥΚΩΞΧ-66Ρ



ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ &ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Νο 3 

 

Αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την υπηρεσία 
«Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 2021-22» 

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας σήμερα 01/12/2021, ημέρα Τετάρτη, συνήλθε η 
Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 13/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Πρέβεζας, προκειμένου να αποσφραγίσει και να αξιολογήσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της 
προσωρινής αναδόχου εταιρίας <<EN.ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>>, 
που αφορά στην υπηρεσία « Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας 
Δήμου Πρέβεζας 2021-22 », αποτελούμενη από τους: 

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Ιδιότητα 

Κολέτσου Ζαχαρένια ΠΕ Γεωπόνων Πρόεδρος Επιτροπής 

Σταύρακας Αντρέας ΤΕ Γεωπόνων Τακτικό Μέλος Επιτροπής 

Πρασσά Ιφιγένεια  ΠΕ Χημ. Μηχανικών Τακτικό Μέλος Επιτροπής 

Με το αριθμ. Νο 2 πρακτικό Αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού που 
αφορά στην « Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου 
Πρέβεζας 2021-22 », (αριθμ. Διακήρυξης 21147/18-10-2021), η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την 
ανάδειξη της εταιρίας <<EN.ACT Α.Ε>> ως προσωρινό ανάδοχο.  

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, η <<EN.ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> κλήθηκε με την αριθμ. Πρωτ. 23866 /29-11-2021 πρόσκληση να υποβάλλει εντός 10 
ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα προβλεπόμενα από το άρθρο 2.2.9.2. της 
διακήρυξης, δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στις 29-11-2021 μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.  

Ο προσωρινός ανάδοχος <<EN.ACT Α.Ε>> με ΑΦΜ: 800410734 και συνολική δαπάνη προσφοράς 
<<94.240,00 Ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%>> υπέβαλε ηλεκτρονικά, στις 29-11-2021 τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης και κατέθεσε στην υπηρεσία τον σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών, με αριθ. 
Πρωτ. 24121/01-12-2021 , συνεπώς εμπρόθεσμα.  

Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών (ηλεκτρονικών και εντύπων). Τα 
δικαιολογητικά που κατατέθηκαν είναι τα εξής: 

 

ΑΔΑ: ΩΘΥΚΩΞΧ-66Ρ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1 Αντίγραφα των ποινικών μητρώων του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου καθώς και των μελών 
της ENACT A.E. 

2 Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας 

3 Εκτύπωση Taxisnet της ENACT A.E.  

4 Το Γενικό Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων/Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γενικού 
Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) της ENACT A.E.  

5 Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕ.ΜΗ 

6 Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας για την εταιρεία και τον πρόεδρο της ENACT A.E. 

7 Βεβαιώσεις φορολογικής ενημερότητας για την εταιρεία ENACT A.E. 

8 Γενικό Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων ΓΕ.ΜΗ της ENACT A.E. 

9 Πιστοποιητικό Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση ειδικής εκκαθάρισης 

10 Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών, μετά των αντίστοιχων συμβάσεων της ENACT A.E. 

11 Αποδεικτικό εγγραφής στο ΗΜΑ  

12 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο για συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων Νο 108309 

13 Πρόσθετη πράξη διαχείριση και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων Νο 103140 

14 Φωτοαντίγραφο του αριθμ. 2123/5-3-2014 Φύλλου της εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), 
τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών-Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού 
Μητρώου 

15 Καταστατικό σύστασης της εταιρείας ENACT A.E.  

16 Υ.Δ. για συναφείς υπηρεσίες 

17 Πιστοποιητικά ISO 9001 και 14001 

18 Υπεύθυνη Δήλωση για όλα της ENACT A.E. 

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι πλήρη και νόμιμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 2.2.9.2 
της Διακήρυξης. 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:  

Α. Την έγκριση του 3ου Πρακτικού Αποσφράγισης αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης 

Β. Να κατακυρωθεί η ανάθεση της « Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων 
συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 2021-22 », στην εταιρεία «EN.ACT Α.Ε», με ΑΦΜ: 800410734 
ΔΟΥ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Δ/Νση: Λ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ, ΤΚ 45110-ΙΩΑΝΝΙΝΑ και στοιχεία 
επικοινωνίας τηλ.: 2651067377 Fax: 2651500100, email: info@enact.gr και με σύνολο 
οικονομικής προσφοράς <<94.240,00 Ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%>>, γιατί κατέθεσε όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης και η προσφορά της είναι συμφέρουσα για το Δήμο 
καθώς είναι παρόμοια κατ΄αντιστοιχία, σε σχέση με τις προσφορές που κατατέθηκαν σε 
αντίστοιχους διαγωνισμούς προηγούμενων ετών.  

mailto:info@
mailto:info@
ΑΔΑ: ΩΘΥΚΩΞΧ-66Ρ



Γ. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Σύμβασης 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε ως κατωτέρω:  

   01-12-2021 

Ο Πρόεδρος                                                                                 Τα μέλη 

 

Ζαχαρένια Κολέτσου                                                       Αντρέας Σταύρακας  

                                                                                            Πρασσά Ιφιγένεια 

 

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

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

-τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

-την αρ.729/2021  ΑΟΕ (ΑΔΑ 6ΗΩ2ΩΞΧ-ΑΩΚ) η οποία ενσωματώνεται στην παρούσα απόφαση   

  και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

-την εισήγηση της  επιτροπής διαγωνισμού    

-την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 

-την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

1. Εγκρίνει το Πρακτικό Νο 3 Αποσφράγισης αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης 

του διαγωνισμού που αφορά στην «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων 

συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 2021-22». 

2. Κατακυρώνει την  ανάθεση της «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων 

συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 2021-22», στην εταιρεία «EN.ACT Α.Ε», με ΑΦΜ: 

800410734 ΔΟΥ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Δ/νση: Λ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ, ΤΚ 45110-ΙΩΑΝΝΙΝΑ και 

στοιχεία επικοινωνίας τηλ.: 2651067377 Fax: 2651500100, email: info@enact.gr και με 

σύνολο οικονομικής προσφοράς <<94.240,00 Ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%>>, γιατί κατέθεσε 

όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης και η προσφορά της είναι συμφέρουσα 

για το Δήμο καθώς είναι παρόμοια κατ΄αντιστοιχία, σε σχέση με τις προσφορές που 

κατατέθηκαν σε αντίστοιχους διαγωνισμούς προηγούμενων ετών.  

3. Εξουσιoδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της Σύμβασης. 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  756/2021. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

mailto:info@
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                                    Αριθ.Αποφ.729/2021 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 57/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

 

Θέμα: «Έγκριση πρακτικών  Ν.1 (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών συμμετοχής και 

Τεχνικών προσφορών) και  Ν.2 (Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) του Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών  αποβλήτων 

συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 2021-2022». 

 

  

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 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. 22915/12-11-2021 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  

      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 τη κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

 Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 270 θέμα παρουσίασε  την εισήγηση  παρουσίασε την 

εισήγηση της Επιτροπής διαγωνισμού (αρμ.υπαλ.Ζ.Κολέτσου), η οποία μας απεστάλη από το  

Τμήμα Προμηθειών,  του Δήμου Πρέβεζας, που έχει ως εξής:  

 «...Σας αποστέλλουμε τα  πρακτικά   Ν.1 (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών συμμετοχής και 

Τεχνικών προσφορών) και  Ν.2 (Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) του Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών  αποβλήτων 

συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 2021-2022. 

  Τα ανωτέρω πρακτικά   εστάλησαν από την  Πρόεδρο της επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισμού  και αξιολόγησης των προσφορών κ. Κολέτσου Ζαχαρένια  μέσω της 

λειτουργικότητας της « ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ » της  διαδικτυακής πύλης www.promitheous.gov.gr  

του ΕΣΗΔΗΣ προκειμένου να εγκριθούν    από  την Οικονομική Επιτροπή.....». 

 

 

 

http://www.promitheous.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΘΥΚΩΞΧ-66Ρ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Πρέβεζα:    11-11-2021 

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 

«Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 

2021-22» 

 

 

 

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας σήμερα 11-11-2021, ημέρα Πέμπτη, συνήλθε η 

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

Επιτροπής Δ. Πρέβεζας, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση 

των προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο  «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών 

αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 2021-22», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 

21147/18-10-2021  διακήρυξη του Δημάρχου, αποτελούμενη από τους: 

 

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Ιδιότητα 

ΚΟΛΕΤΣΟΥ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΠΕ Γεωπόνων Πρόεδρος Επιτροπής 

ΣΤΑΥΡΑΚΑ ΑΝΤΡΕΑ ΤΕ Γεωπόνων Τακτικό μέλος Επιτροπής 

ΠΡΑΣΣΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΕ ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τακτικό  μέλος Επιτροπής 

 

Η καταληκτική ημερομηνία των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η  04-11-2021 και 

ώρα 17:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης η 11-11-2021 και ώρα 10:00 π.μ. 

 

Η επιτροπή, προκειμένου να προβεί  στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, 

συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήριά της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 

πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α 141363 και διαπίστωσε ότι αφενός ο 

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

υποβληθεί εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο  3.1 στο διαγωνισμό, προσφορά από τους 

παρακάτω προμηθευτές:  

 

 

α/α                       ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

     1 ΕΝ.ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται 

είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την 

αποσφράγιση των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα 

διαπιστευτήριά τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης),προκειμένου να 

αποσφραγιστούν οι προσφορές. 

Κατόπιν, τα μέλη της επιτροπής προχώρησαν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» της προσφοράς με αποτέλεσμα να είναι 

δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. 

ΑΔΑ: ΩΘΥΚΩΞΧ-66Ρ



 

Μετά την αποσφράγιση των ανωτέρω φακέλων, η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασε την 

προσκόμιση της εγγυητικής Επιστολής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 και διαπίστωσε 

ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας υπέβαλλε εγγύηση συμμετοχής, είτε ηλεκτρονικής 

έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε έντυπη εγγύηση 

συμμετοχής προσκομίζοντας το πρωτότυπό της, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης 

του διαγωνισμού, κατά το άρθρο 3.1.1 της διακήρυξης. 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού επικοινώνησε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον 

φορέα που φέρεται να έχει εκδώσει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής που κατέθεσε ο 

συμμετέχων και διαπίστωσε την εγκυρότητά της. 

Συγκεκριμένα στο διαγωνισμό υποβλήθηκε η κάτωθι προσφορά, όπως εμφανίζονται στο 

σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ: 

 

    Ονοματεπώνυμο  Ημερομηνία  

υποβολής 

προσφοράς 

Ώρα 

υποβολής 

προσφοράς 

 ΕΝ.ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

04/11/2021 15:20:53 

 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά 

είχε λάβει από το σύστημα, τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό αριθμό συστήματος: 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Αριθμός συστήματος 

 ΕΝ.ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

141363 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης, έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των 

προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε κλειστούς φάκελους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως 

παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής 

προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία 

και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται 

ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από 

υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν 

συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή 

προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  

 

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά 

που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 

102 του ν. 4412/2016. 

 

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν στο 

πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι 

οποίοι παραδόθηκαν ενσφράγιστοι στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας:  

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Αριθμός πρωτοκόλλου 

 ΕΝ.ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

22480/08-11-2021 

 

ΑΔΑ: ΩΘΥΚΩΞΧ-66Ρ



Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε εμπροθέσμως και νομοτύπως από 

τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.  

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχε υποβάλει ο μοναδικός συμμετέχων  

ΕΝ.ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο, που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της 

υπηρεσίας, μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που 

υποβλήθηκαν, ανά φύλλο. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο διαγωνιζόμενος τόσο 

ηλεκτρονικά όσο και εγγράφως καταγράφηκαν στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 

 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ 

1 Ε.Ε.Ε.Σ. Χ  

2 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Χ Χ 

3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Χ  

4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Χ Χ 

5 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO 

9001,14001, 
Χ Χ 

6 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Ν. 

4685/20 
Χ Χ 

7 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ  

ΕΚΠΡ/ΣΗΣ ΕΝ.ACT  
Χ Χ 

8 
Υ.Δ. ΑΠΟΔ. ΟΡΩΝ 

ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
X  

9 ΑΠΟΦΑΣΗ  Δ.Σ.  ENACT  X Χ 

  

 

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1. την υπ’ αριθ. 21147/18-10-2021 Διακήρυξη του Δημάρχου  

2. τις υποβληθείσες προσφορές 

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

4. την υπ’ αριθ. 20165/1-10-2021 (ΑΔΑΜ:21REQ009298069, ΑΔΑ:ΨΜΞ3ΩΞΧ-ΙΝΠ) απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2021 και 2022 και 

έλαβε α/α 485 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων και α/α βεβαίωσης 531 

 

 

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: 

 

1. Την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλε ο κατωτέρω διαγωνιζόμενος, καθώς είναι 

σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από 

όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν πρακτικό: 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Αριθμός συστήματος 

 ΕΝ.ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

141363 

 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

ΑΔΑ: ΩΘΥΚΩΞΧ-66Ρ



 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

1) Κολέτσου Ζαχαρένια 

 

 

 

2) Σταύρακας Ανδρέας 

 

 

 

3) Πρασσά Ιφιγένεια 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ     

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ     

ΔΝΣΗ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

   

& ΠΡΑΣΙΝΟΥ    

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  Νο  2 

Αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών διαγωνισμού που αφορά 

στην «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου 

Πρέβεζας 2021-22» 

 

Στην  Πρέβεζα σήμερα την 11.11.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού 

του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 13/2021 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση 

και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του 

διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Μεταφορά ανακυκλώσιμων 

δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 2021-22», με αριθμό Διακήρυξης 

21147/18-10-2021, η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 141363 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, 

δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ. 

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Κολέτσου Ζαχαρένια 

2) Σταύρακας Ανδρέας 

3) Πρασσά Ιφιγένεια 

 

1. Την  11/11/2021 η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του 

φάκελου «Δικαιολογητικά διαγωνισμού – Τεχνική προσφορά»των διαγωνιζομένων, στον έλεγχο 

κατάθεσης των απαιτούμενων εγγυήσεων συμμετοχής, στον έλεγχο των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών τους. Στη συνέχεια καταχώρισε 

όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα από αυτούς δικαιολογητικά και τα 

αποτελέσματα του ελέγχου, και της αξιολόγησης αυτών καταγράφηκαν στο υπ΄ αριθ. 1 

πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών. 

 

2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών 

προσφορών των προσφερόντων. 

 

ΑΔΑ: ΩΘΥΚΩΞΧ-66Ρ



3. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή 

συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με ταδιαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 

πρόσβασης) Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς 

για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος 

τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου 

να αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές, οι οποίες ήταν μέχρι τώρα «κλειδωμένες». 

4. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία η οικονομική προσφορά αποσφραγίσθηκε με 

αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο της. Η υποβληθείσα οικονομική 

προσφορά παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα, όπως ελήφθη από την πλατφόρμα του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ): 

 

Α/Α Επωνυμία Αριθμός 

προσφοράς 

Τιμή 

προσφοράς 

(χωρίς ΦΠΑ)  

Τιμή 

προσφοράς με 

ΦΠΑ 24% 

1 ΕΝ.ACT 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ

ΙΚΗ-

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

245088 76.000,00 € 94.240,00 € 

Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά κρίνεται αποδεκτή, καθώς είναι σύμφωνη με τους όρους 

της διακήρυξης.  

Συνεπώς, η προσφορά της ΕΝ.ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι 

σύμφωνη με τους όρους τις διακήρυξης, καλύπτει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και η 

προσφερόμενη τιμή κρίνεται συμφέρουσα, καθώς είναι χαμηλότερη από την προϋπολογισθείσα 

τιμή 77.500,00€ ( 96.100,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%) και βρίσκεται σε παρόμοια επίπεδα με αυτά 

αντίστοιχων διαγωνισμών προηγούμενων ετών.   

 

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1. την υπ’ αριθ. 21147/18-10-2021 Διακήρυξη του Δημάρχου  

2. την υποβληθείσα προσφορά 

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

4. το υπ΄ αριθ. 1 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών  

5. την υπ’ αριθ. 20165/1-10-2021 (ΑΔΑΜ:21REQ009298069, ΑΔΑ:ΨΜΞ3ΩΞΧ-ΙΝΠ) απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2021 και 2022 και 

έλαβε α/α 485 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων και α/α βεβαίωσης 531 

 

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: 

Την ανάδειξη του ΕΝ.ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «με ΑΦΜ: 

800410734 , ΔΟΥ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Δ/Νση: Λ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ, ΤΚ 45110-ΙΩΑΝΝΙΝΑ και 

στοιχεία επικοινωνίας τηλ.: 2651067377 Fax: 2651500100, email: info@enact.gr, ως 

προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών 

αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 2021-22» με προσφερόμενη τιμή 76.000,00 € 

(94.240,00,00 €, συμπ. ΦΠΑ 24%), γιατί η προσφορά του είναι σύμφωνη με τους όρους τις 

διακήρυξης, καλύπτει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και η προσφερόμενη τιμή κρίνεται 

συμφέρουσα, καθώς είναι χαμηλότερη από την προϋπολογισθείσα τιμή 77.500,00 € χωρίς ΦΠΑ 

( 96.100,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%) και βρίσκεται σε παρόμοια επίπεδα με αυτά αντίστοιχων 

διαγωνισμών προηγούμενων ετών. 

 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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1) Κολέτσου Ζαχαρένια 

 

2) Σταύρακας Ανδρέας 

 

3) Πρασσά Ιφιγένεια 

 

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

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

 
-τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

-την εισήγηση της υπηρεσίας  

-την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 

-την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 

1. Έγκριση πρακτικού Ν.1 (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών συμμετοχής και Τεχνικών 

προσφορών) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την μεταφορά ανακυκλώσιμων 

δημοτικών  αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 2021-2022. 

 

2. Έγκριση πρακτικού Ν.2 (Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού  για την μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών  αποβλήτων συσκευασίας Δήμου 

Πρέβεζας 2021-2022. 

3. Κηρύσσει την ΕΝ.ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «με ΑΦΜ: 

800410734 , ΔΟΥ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Δ/Νση: Λ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ, ΤΚ 45110-ΙΩΑΝΝΙΝΑ και 

στοιχεία επικοινωνίας τηλ.: 2651067377 Fax: 2651500100, email: info@enact.gr, ως 

προσωρινό ανάδοχο της υπηρεσίας με τίτλο «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών 

αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 2021-22» με προσφερόμενη τιμή 

76.000,00 € (94.240,00,00 €, συμπ. ΦΠΑ 24%), γιατί η προσφορά του είναι σύμφωνη με 

τους όρους τις διακήρυξης, καλύπτει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και η προσφερόμενη 

τιμή κρίνεται συμφέρουσα, καθώς είναι χαμηλότερη από την προϋπολογισθείσα τιμή 

77.500,00 € χωρίς ΦΠΑ (96.100,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%) και βρίσκεται σε παρόμοια επίπεδα 

με αυτά αντίστοιχων διαγωνισμών προηγούμενων ετών. 

 

 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  729/2021. 

   Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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