
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρίθμ. 34/2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, 

Αρ. Απόφασης: 157/2022 

 

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση  του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου 

«Προμήθεια και τοποθέτηση υβριδικού τάπητα γηπέδου Στυλίδας» ΥΠ1 της πράξης 

«Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Στυλίδας» 

 

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7 του μήνα Οκτωβρίου 

του έτους 2022  και ώρα 10:00 πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία του 

Δήμου η Οικονομική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. 9547 – 03/10/2022 

έγγραφη πρόσκληση της κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα 

σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 

7 μελών ήταν παρόντα τα 7 μέλη του ήτοι: 

  

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

    1) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ  

   2) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

   3) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

   4) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

   5) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

   6) ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

   7) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  
 

 

 

 

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης, διά ζώσης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα 

της ημερήσιας διάταξης και μη 

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου, για 

την τήρηση των πρακτικών. 
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Το σώμα αποφασίζει ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος το οποίο δεν ήταν γραμμένο 

στην ημερήσια διάταξη, ως κατεπείγον, σύμφωνα με το άρθρο 75, του Ν. 3852/2010. 

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, ανακοίνωσε το πρώτο θέμα προ 

ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος  εισήγηση,  που έχει ως εξής: 

 Σας αποστέλλουμε το από 21/09/2022, 1
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του 

έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση υβριδικού τάπητα γηπέδου Στυλίδας» που 

αφορά: 

1. την ηλεκτρονική αξιολόγηση δικαιολογητικών της ανωτέρω προμήθειας  

Και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για την κατακύρωση του  1
ου

 πρακτικού του 

Διαγωνισμού. 

1Α
O  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

 

Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών της προμήθειας με τίτλο  :«Προμήθεια και 

τοποθέτηση υβριδικού τάπητα γηπέδου Στυλίδας» ΥΠ1 της Πράξης «Επισκευή και 

συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Στυλίδας» 

 

Στην Στυλίδα σήμερα την  21-09-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα.11: 00 συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα  η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού 

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

15/2022  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην 

ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο 

πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια  με 

τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση υβριδικού τάπητα γηπέδου Στυλίδας» ΥΠ1 της 

Πράξης «Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Στυλίδας»   με 

αριθμό Διακήρυξης 7953/ 12-08-2022 οποία έλαβε τον 170424 αριθμό συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 22PROC011098364. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Ιωάννης Τσέλιος, ΠΕ Γεωπόνων  (Πρόεδρος) 

2) Απόστολος Ζήσης, ΠΕ 6 Τοπογράφων Μηχανικών (Τακτικό Μέλος) 

3) Παναγιώτα Καραγεώργου, ΔΕ Διοικητικών (Τακτικό Μέλος) 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη 

διακήρυξη η 15/09/2022 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

προσφορών η  21/09/2022 και ώρα 11:00 π.μ. 

 

1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η 

Επιτροπή συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό 
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προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 170424 και 

διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως 

«κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό 

προσφορά από τους παρακάτω : 

 

 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η 

πρόσβαση στο περιεχόμενό της προσφοράς.  

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 αποσφραγισθεί η προσφορά.  

3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και 

συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – 

Τεχνική προσφορά» των προσφορών και οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» 

όπως ορίζεται στο άρθρο 3.1.1 της διακήρυξης με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η 

πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.  

4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι 

οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους 

μοναδικούς αριθμούς συστήματος: 

 

 

 

 

 

α/

α 

Ονοματεπώνυμο  Ημερομηνία  

υποβολής 

προσφοράς 

Ώρα 

υποβολής 

προσφοράς 

1. 

COSMOS GRASS ENTERPRISE ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

 

12/09/2022  

 

 

15:29:59 

2. ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ,ΠΕΤΡΟΣ 14/09/2022  12:26:57 
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α/α    Ονοματεπώνυμο  Αριθμός 

συστήματος  

1. 

 

COSMOS GRASS ENTERPRISE ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

299688 

2. ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ 297038 

 

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

των προσφορώνπροσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 

αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της 

ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη 

μορφή σύμφωνα με τον ν.4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι 

ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν 

εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  

τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε 

έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα 

ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς 

υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Δεν κατατέθηκε κανένας φάκελος από τους οικονομικούς φορείς στο πρωτόκολλο του 

Δήμου έως και την έναρξη της διαδικασίας.  

6. Η Επιτροπή στη συνέχεια προχώρησε στον έλεγχο κατάθεσης εγγυητικών 

επιστολών συμμετοχής από τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 3.1.2.1 (α) της διακήρυξης. Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε ότι ο παρακάτω 

οικονομικός φορέας  

 

α/α    Ονοματεπώνυμο  Αριθμός 

συστήματος  

1. 

COSMOS GRASS ENTERPRISE ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

299688 

 

 

δεν έχει καταθέσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 
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 και ο οικονομικός φορέας  

 

α/α    Ονοματεπώνυμο  Αριθμός 

συστήματος  

1. 

 
ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ 297038 

 

υπέβαλλε ηλεκτρονικά Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του ΤΜΕΔΕ που εκδόθηκε  

ηλεκτρονικά και ως εκ τούτου δεν υποχρεούται στην προσκόμιση πρωτότυπης 

εγγυητικής επιστολής. 

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την υπ’ αριθ. 7953/ 12-08-2022  Διακήρυξητης Δημάρχου  

2. τις υποβληθείσες προσφορές 

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

4. Την  υπ’ αριθ. : 549/13-7-2022 (ΑΔΑΜ:22REQ010924288, ΑΔΑ: 6ΣΕΩΩΙΖ-47Γ) 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

5. τη βεβαίωση της αναπλ. προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας 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,  

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο άρθρο 

3.1.2.1 (α) της διακήρυξης και την παράγραφο 1του άρθρου 72 του ν. 4412/2016: 

1) Την απόρριψη ως απαράδεκτη της προσφοράς του παρακάτω οικονομικού φορέα 

από τη συνέχεια της διαδικασίας  

 

α/α    Ονοματεπώνυμο  Αριθμός 

συστήματος  

1. 

COSMOS GRASS ENTERPRISE ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

299688 

 

λόγω μη προσκόμισης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και  

 

2) την συνέχιση της διαδικασίας με τη συμμετοχή του  οικονομικού φορέα  
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α/α Ονοματεπώνυμο  Αριθμός 

συστήματος  

1. 

 
ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ 297038 

 

που υπέβαλε εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στο 

ανωτέρω πρακτικό. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

1) Ιωάννης Τσέλιος, ΠΕ Γεωπόνων  (Πρόεδρος) 

 

 

2) Απόστολος Ζήσης, ΠΕ 6 Τοπογράφων Μηχανικών (Τακτικό Μέλος) 

 

 

3) Παναγιώτα Καραγεώργου, ΔΕ Διοικητικών (Τακτικό Μέλος) 

 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Με πέντε (5) ψήφους «υπέρ» και δύο (2) ψήφους «λευκό» των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Αποστόλου Ιωάννη και κ. Καλώτα Βασιλείου  

την κατακύρωση του  1
ου

 πρακτικού του Διαγωνισμού.  

 

 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

H ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
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