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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 23/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

     Θέμα: «Εξέταση ένστασης της εταιρείας «Ζαμπούσης Α.Ε.» για την «Προμήθεια 

ειδών σημαιοστολισμού για τις ανάγκες των δημοτικών κτιρίων Δήμου Πρέβεζας».  

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 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.8088/13-05-2022 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. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

     3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

     4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

     5. Σαριάνογλου Γεώργιος-  Τακτικό μέλος  

     6. Ματέρης Κων/νος      -   Τακτικό. μέλος  

     7. Ανωγιάτης Αθανάσιος-    Τακτικό μέλος    

     8. Ντόντης Γεώργιος  -       Τακτιικό μέλος  

     9 Κύρλας Κωνσταντίνος -Αναπληρωt.μέλος  

 

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

 

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

Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Δ.Κοψάρη), που έχει ως εξής:  

 «…Με την αρ. πρωτ. 6152 / 11-04-2022 πρόσκληση του Δημάρχου Πρέβεζας καλέστηκε ο 

οικονομικός φορέας με την επωνυμία «Β.ΘΕΟΔΩΡΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ» να υποβάλει προσφορά για την 

προμήθεια με τίτλο «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 11-4-2022 

(ΑΔΑΜ:22PROC010369847). 

Την 11-4-2022 υποβλήθηκε προσφορά ηλεκτρονικά μέσω email , από την εταιρεία με την 

επωνυμία «ZAMOYΡΗΣ Α.Ε.» . 

ΑΔΑ: 6ΞΗΛΩΞΧ-ΚΣ2



Την 18-4-2022 (αρ. πρ. 6525/18-4-2022) υποβλήθηκε η προσφορά της εταιρείας 

«Β.ΘΕΟΔΩΡΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ»  και με την αρ.223/2022 απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας (αρ.πρ.  

6896/26-4-2022), ανατέθηκε στην εταιρεία «Β.ΘΕΟΔΩΡΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ» η προμήθεια με τίτλο 

«ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»  ποσού 994,48 ευρώ με ΦΠΑ. 

Την 29/4/2022 υποβλήθηκε  από τον οικονομικό φορέα  με την επωνυμία  «ZAMOYΡΗΣ Α.Ε.»  

ένσταση κατά της αρ.223/2022 Απόφασης Δημάρχου Πρέβεζας για ακύρωση της, διότι δεν 

έλαβε υπόψιν την από 11-04-2022 προσφορά του. 

Με το άρθρο 2, παρ. 1, εδ. 31 του Ν.4412/2016, «…..31)ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η 

διαδικασία ανάθεσης σύμβασης με ή χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα κατά περίπτωση, 

σύμφωνα με την παρ. 3 των άρθρων 120 και 330, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες 

αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν σύμβαση στον οικονομικό φορέα της επιλογής τους, 

κατόπιν έρευνας αγοράς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 118 και 328……». Συνεπώς, οι 

αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς έχουν την ευχέρεια να απευθύνονται σε 

συγκεκριμένους οικονομικές φορείς της επιλογής τους. 

Σύμφωνα με το άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του 

Ν. 4782/2021, «………3.Για τις συμβάσεις του άρθρου 118, περί απευθείας ανάθεσης, ισχύουν τα 

ακόλουθα: α) Η πρόσκληση της παρ. 2 ειδικά για συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής 

υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία άνω του ορίου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ 

δύναται να απευθύνεται και σε έναν οικονομικό φορέα και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον 

πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Δεν λαμβάνονται 

υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν 

προσφορά……» 

Επίσης συμφωνίας το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 55 του 

Ν.4782/2021 «…..1.Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του 

άρθρου 118, περί απευθείας ανάθεσης, όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την 

ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, 

ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως 

χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς 

διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης 

αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης…..» 

Με βάση τα παραπάνω  

Εισηγούμαστε 

ΑΔΑ: 6ΞΗΛΩΞΧ-ΚΣ2



Την επιστροφή στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ZAMOYΡΗΣ Α.Ε.» της από 

29/04/2022 ένστασης και των συνημμένων σε αυτήν παράβολων, χωρίς να εξεταστεί, ως μη 

προβλεπόμενη με βάση το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 55 

του Ν.4782/2021…». 

                           

    Ο  Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. 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 εισήγηση της υπηρεσίας 

-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) 

 

Εγκρίνει την επιστροφή στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ZAMOYΡΗΣ Α.Ε.» της από 

29/04/2022 ένστασης και των συνημμένων σε αυτήν παράβολων, χωρίς να εξεταστεί, ως μη 

προβλεπόμενη με βάση το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 55 

του Ν.4782/2021. 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  294/2022. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΞΗΛΩΞΧ-ΚΣ2
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