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ΑΠΟΦΑΣΗ

112/2022

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού της προμήθειας
«Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου
Πωγωνίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)».
Στο Καλπάκι και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την 18η Μαΐου
2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης ( σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20, β)το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020, γ)την αρ.643/69472/24-09-21 (ΑΔΑ:
ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύγκλιση και λειτουργία των
συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της
πανδημίας» δ) την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 27397/14.05.2022 (ΦΕΚ 2369 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο
σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 16 Μαϊου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη
Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2022 και ώρα 6:00.και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ.
πρωτ. 2845/13-05-2022, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη , σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν
παρόντα τα [6], ήτοι:
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ΠροσκλήθηκΕ με δικαίωμα λόγου ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βήσσανης σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα για τα 1 ο ,2ο,3ο,4ο,5ο και 6ο θέματα της
ημερήσιας διάταξης διότι αφορούσαν την Κοινότητα του.
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΗΣΣΑΝΗΣ

ΠΑΡΩΝ
ΟΧΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός
Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].
Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση της ημερήσιας διάταξης και ζητά από την Οικονομική Επιτροπή
να συζητηθεί και να παρθεί απόφαση, εκτός από τα θέματα που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη
και για το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον εκτός ημερήσιας διάταξης (1οέκτακτο θέμα), σύμφωνα με τις
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διατάξεις των άρθρων 72 & 75 παρ.3 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν σήμερα, λόγω προθεσμιών του
προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να συζητηθεί και να
παρθεί απόφαση για το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον .
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο
έκτακτο θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής τα εξής : Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010 όπως ισχύει
σήμερα, η Οικονομική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους
όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
Η εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας έγινε με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό και σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και τα όσα ορίζονται στην με
αρ.38/2021 μελέτη της προμήθειας με τίτλο : «Κατασκευή – Επισκευή & συντήρηση αθλητικών
εγκαταστάσεων Δήμου Πωγωνίου – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
που συνέταξε το Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου, προϋπολογισμού 662.192,55€ (με ΦΠΑ 24%)
, το οποίο
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
Με την αριθ. 24/22 ( Α.Δ.Α.: 644ΠΩ1Ω-ΣΨΑ)απόφασή μας, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για
τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο :
«Κατασκευή – Επισκευή & συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Πωγωνίου –
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
Το πλήρες κείμενο της 1914/29-03-22 διακήρυξης της εν λόγω προμήθειας δημοσιεύτηκε
ΚΗΜΔΗΣ(ΑΔΑΜ: 22PRΟC010288981 ).

στο

Η δημοπρασία διενεργήθηκε στις 16-5-2022 και ώρα 09.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής
διαγωνισμού και συντάχθηκε το κάτωθι πρακτικό της, ήτοι:
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:
Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πωγωνίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)
1o Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Στο Δημαρχείο Δήμου Πωγωνίου σήμερα την Τρίτη 17 Μαΐου 2022, και ώρα 8.30 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας στο Καλπάκι η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του
άρθρου 221 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 334/2021 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των
προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
για την προμήθεια «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου
Πωγωνίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» (Αριθμ. Διακήρυξης 1914-29/03/2022), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ.
156596 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 22PROC010288981
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Λάμπρου Ελευθέριος, υπάλληλος Δήμου Πωγωνίου, τακτικό μέλος (Πρόεδρος Επιτροπής)
2) Τάγκα Δροσούλα, υπάλληλος Δήμου Πωγωνίου, τακτικό μέλος.
3) Σίδερη Ευμορφία Π.Τ.Τ.Υ Δήμου Πωγωνίου, τακτικό μέλος
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 10/05/2022
και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 16/5/2022 και ώρα 09.00 π.μ. Η
ηλεκτρονική αποσφράγιση πραγματοποιήθηκε στις 14:15 λόγω τεχνικού προβλήματος της πλατφόρμας.
1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο
ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε
τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 156596 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος
από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό
προσφορές.
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο
περιεχόμενό των προσφορών.
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2. 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 προσφορές.
3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα
αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» και «Οικονομικές
προσφορές» με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.
4. Μετά την αποσφράγιση των ανωτέρω φακέλων, η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασε την προσκόμιση της
εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 και διαπίστωσε ότι ο συμμετέχων
ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (αριθμ. συστήματος 279563) υπέβαλε εγγύηση συμμετοχής (ηλεκτρονικά και
έντυπα), ενώ η επιχείρηση COSMOS GRASS ENTERPRISE ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (αριθμ. συστήματος 279183),
δεν κατέθεσε ούτε εγγύηση συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών, ούτε έντυπη εγγύηση συμμετοχής κατά το άρθρο 2.2.2 της διακήρυξης.
5. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού επικοινώνησε τηλεφωνικά με τους φορείς που φέρονται να
έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, που κατέθεσαν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες και διαπίστωσε την
εγκυρότητά τους.
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 1914-29/03/2022 Διακήρυξη του Δημάρχου
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. την υπ’ αριθ. 921/11-02-2022 (ΑΔΑΜ:9ΦΙΧΩ1Ω-9ΔΩ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση
δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022.
5. τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης)
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α
του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης
πίστωσης με α/α 180/11-02-2022.
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:
1. την απόρριψη της προσφοράς της επιχείρησης COSMOS GRASS ENTERPRISE ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ως απαράδεκτης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.4412/2016 και του αρθρου 3.1.2.1 της
διακήρυξης, λόγω παράλειψης προσκόμισης της εγγύησης συμμετοχής του άρθρου 2.2.2 της
διακήρυξης, με την προσφορά του.
2. την αποδοχή της επιχείρησης ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ για την συμμετοχή της στα επόμενα στάδια του
διαγωνισμού.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Λάμπρου Ελευθέριος, τακτικό μέλος Πρόεδρος Επιτροπής
2. Τάγκα Δροσούλα, τακτικό μέλος
3. Σίδερη Ευμορφία, τακτικό μέλος
Στη συνέχεια κάλεσε την Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη της όλα τα ανωτέρω να εγκρίνει ή μη το ανωτέρω
πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του
Προέδρου της, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα , το 1o πρακτικό (17-05-212) της
Επιτροπής Διαγωνισμού , όλα τα στοιχεία της δημοπρασίας καθώς και την διακήρυξη της εν λόγω
προμήθειας και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου

Αποφασίζει ομόφωνα:
1.
Την έγκριση του από 17-05-22 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού ( η οποία
συγκροτήθηκε με την αρ.334/2021 Α.Ο.Ε.- ΑΔΑ: 63ΚΨΩ1Ω-5Ξ0) που αφορά τον ηλεκτρονικό ανοιχτό
διαγωνισμό τη προμήθειας με τίτλο
:
«Κατασκευή – Επισκευή & συντήρηση αθλητικών
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εγκαταστάσεων Δήμου Πωγωνίου – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», προϋπολογισμού 662.192,55€ με Φ.Π.Α,
όπως αυτό αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.
2.Την απόρριψη της προσφοράς της επιχείρησης COSMOS GRASS ENTERPRISE ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ως απαράδεκτης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.4412/2016 και του αρθρου 3.1.2.1 της
διακήρυξης, λόγω παράλειψης προσκόμισης της εγγύησης συμμετοχής του άρθρου 2.2.2 της
διακήρυξης, με την προσφορά του.
3. Την αποδοχή της επιχείρησης ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ για την συμμετοχή της στα επόμενα στάδια του
διαγωνισμού.
4. Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345
έως 374) του Ν. 4412/2016.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 112/2022.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ

ΜΕΛΗ

Ακολ. Υπογραφές
ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
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