
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, 

Αρ. Απόφασης: 4/2023 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 

του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» 

 

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 5 του μήνα Ιανουαρίου 

του έτους 2023 και ώρα 10:00 πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία του 

Δήμου η Οικονομική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. 12631 – 30/12/2022 

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 4 μέλη του ήτοι: 

  

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

    1) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ    1) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

   2) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    2) ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

   3) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    3) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

   4) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

  

  

  
 

 

 

 

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. 

ΑΔΑ: ΨΤΙ0Ω1Ζ-ΑΗΠ



           Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, ανακοίνωσε το δεύτερο 

θέμα ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος  εισήγηση που έχει αποσταλεί 

με e-mail στα μέλη και έχει ως εξής: 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. στ’ και ζ’ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «Η 

Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, 

έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [...] στ) 

Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή 

και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων 

και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη 

συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή 

ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. [...] ζ) Ασκεί 

καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας 

ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του 

άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή 

των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.» 

Βάσει της 179/2022 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν 

οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ηλεκτρονικού 

ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΥΛΙΔΑΣ», εκδόθηκε από τη Δήμαρχο η Διακήρυξη του διαγωνισμού αριθ. 

10863/11.11.2022, η οποία έλαβε τον υπ. αρ.:  177106 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, 

δημοσιεύτηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 22PROC011584721. 

Με την υπ’ αριθ. 15/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η 

Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, η οποία: 

α) την 06/12/2022 προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

προσφορών που υποβλήθηκαν στον παραπάνω διαγωνισμό, συντάσσοντας το 

ακόλουθο υπ΄αριθ. 1 πρακτικό:  

 

1
ο

 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ  

Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  Κ Α Τ Ω  Τ Ω Ν  Ο Ρ Ι Ω Ν  

¨ Δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά  Σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς  – Τ ε χ ν ι κ ή  Π ρ ο σ φ ο ρ ά ¨  

για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: 

ΑΔΑ: ΨΤΙ0Ω1Ζ-ΑΗΠ



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» 

 

  Στη Στυλίδα, σήμερα στις  06-12-2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Στυλίδας, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του 

άρθρου 221 παρ.1 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμόν 15/2022 (ΑΔΑ: ΩΜ8ΣΩ1Ζ-91Ο) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας - επιτροπή αξιολόγησης διαδικασιών 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2022 - προκειμένου 

να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που 

κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ », υπ.αρ.: 10863/11-11-2022 διακήρυξη, η οποία έλαβε τον υπ. αρ.:  

177106 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύτηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ : 

22PROC011584721. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες : 

1. Τσέλιος Ιωάννης, Π.Ε.9 Γεωπόνων στο Δήμο Στυλίδας, ως Πρόεδρος. 

2. Ζήσης Απόστολος, Π.Ε.6 Τοπογράφων Μηχανικών στο Δήμο Στυλίδας, ως μέλος. 

3. Καραγεώργου Παναγιώτα, Δ. Ε. Διοικητικών στο Δήμο Στυλίδας, ως μέλος 

  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με την 

διακήρυξη η 30.11.2022 και ώρα 15:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 

των προσφορών η 06-12-2022, ημέρα Τρίτη  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 

προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 177106 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 περιεχόμενο των προσφορών.  

ΑΔΑ: ΨΤΙ0Ω1Ζ-ΑΗΠ



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 όλοι οι συμμετέχοντες υπέβαλαν 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 2.2.2.1 της διακήρυξης. 

5. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε την εγκυρότητα των εγγυητικών 

επιστολών συμμετοχής που κατέθεσαν οι οικονομικοί φορείς 

6. Συγκεκριμένα στο διαγωνισμό υποβλήθηκαν οι κάτωθι προσφορές, όπως 

εμφανίζονται στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ: 

 

Α/Α    Ονοματεπώνυμο  

Ημερομηνία  

υποβολής 

προσφοράς 

Ώρα 

υποβολής 

προσφοράς 

1. 

 

Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ  

 

30/11/2022  

 

09:51:21 

2. 

 

ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ Ι Κ Ε  

 

30/11/2022  

 

12:01:02  

 

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

προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς 

αριθμούς συστήματος: 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΤΙ0Ω1Ζ-ΑΗΠ



Α/Α Ονοματεπώνυμο  Αριθμός συστήματος 

1. Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ  312656 

2. ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ Ι Κ Ε  313180 

 

8. 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 κλειστό-ούς φάκελο-ους, 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 υπέβαλλαν 

ηλεκτρονικά Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του ΤΜΕΔΕ που εκδόθηκε  ηλεκτρονικά 

και ως εκ τούτου δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση πρωτότυπης εγγυητικής 

επιστολής. 

Ο κάτωθι οικονομικός φορέας κατέθεσε φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου : 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

1. Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ 11530 

 

ΑΔΑ: ΨΤΙ0Ω1Ζ-ΑΗΠ



9. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού 

φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχαν υποβάλει οι 

συμμετέχοντες. Οι διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής: 

 

 

Α/Α Δικαιολογητικά  

Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ 

1. ΕΕΕΣ 

2. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

3. Πρωτόκολλο κατάθεσης δειγμάτων 

4. Νομιμοποιητικά Έγγραφα Εκπροσώπησης 

5. Υπεύθυνες δηλώσεις  

6. Πιστοποιητικά ποιότητας 

7. Φύλλα συμμόρφωσης 

8. Ε3 (2019 -2020 - 2021)του φορέα 

9. Πτυχία και Πίνακες προσωπικού 

10. Έγγραφα των προς προμήθεια ειδών 

11. Τεχνική Προσφορά 

 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι ο οικονομικός φορέας Π2Κ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την διακήρυξη. 

 

Α/Α Δικαιολογητικά  

ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ Ι Κ Ε  

1. ΕΕΕΣ 

2. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

3. Πρωτόκολλο κατάθεσης δειγμάτων 

4. Νομιμοποιητικά Έγγραφα Εκπροσώπησης 

5. Υπεύθυνες δηλώσεις  

6. Πιστοποιητικά ποιότητας 

7. Φύλλα συμμόρφωσης 

8. Ε3 (2020 – 2021) και ΦΠΑ 2022 έως και 10ο/2022 του φορέα 

9. Πτυχία και Πίνακες προσωπικού 

10. Έγγραφα των προς προμήθεια ειδών 

ΑΔΑ: ΨΤΙ0Ω1Ζ-ΑΗΠ



11. Τεχνική Προσφορά 

 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι ο οικονομικός φορέας ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ 

Ι Κ Ε  υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την διακήρυξη. 

10. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε το φάκελο που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο 

της υπηρεσίας, μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ανά φύλλο.      

                                                                                                                                                                                   

Τα δικαιολογητικά που υπέβαλλε  ο διαγωνιζόμενος με ενσφράγιστο φάκελο, είναι τα 

εξής : 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

1. 

 

Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ 

 

  1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

  2. Πρωτόκολλο κατάθεσης δειγμάτων 

  3. Νομιμοποιητικά Έγγραφα 

Εκπροσώπησης 

  4. Πιστοποιητικά ποιότητας 

  5. Ε3 (2019 -2020 - 2021)του φορέα 

  6. Πτυχία και Πίνακες προσωπικού 

  7. Έγγραφα των προς προμήθεια 

ειδών 

 

11. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς των οικονομικών 

φορέων : 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ  

2. ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ Ι Κ Ε  

 

οι οποίες είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και γίνονται αποδεκτές. 

 

 

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

ΑΔΑ: ΨΤΙ0Ω1Ζ-ΑΗΠ



1. Την υπ’ αριθ. 10863/11-11-2022 Διακήρυξη της Δημάρχου  

2. Τις υποβληθείσες προσφορές 

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την υπ’ αριθ. 288/2022 με αρ. πρωτ. 10314-26/10/2022 σχετική Απόφαση Έγκρισης 

Πολυετούς Δέσμευσης (ΑΔΑ:.94ΓΠΩ1Ζ-ΥΕ3) και την υπ. αριθ. 10315-26/10/2022  

σχετική Απόφαση Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:.6ΠΩΒΩ1Ζ-Θ5Ζ)  

5. Τη βεβαίωση της  αναπλ. Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της 

ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης πολυετούς 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 1.  

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: 

1. Την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόμενοι, καθώς 

είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως 

προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν πρακτικό: 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Αριθμός συστήματος 

1. Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ  312656 

2. ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ Ι Κ Ε  313180 

Η   ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

1. Τσέλιος Ιωάννης, ως Πρόεδρος 

2. Ζήσης Απόστολος, ως μέλος 

3. Καραγεώργου Παναγιώτα, ως μέλος 

 

 

 

β) ακολούθως, την 22/12/2022 προχώρησε στην αξιολόγηση των οικονομικών 

προσφορών και στην ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη, συντάσσοντας το ακόλουθο 

υπ΄αριθ. 2 πρακτικό:  

 

2
ο

 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ  

Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  Κ Α Τ Ω  Τ Ω Ν  Ο Ρ Ι Ω Ν  

¨ Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Π ρ ο σ φ ο ρ ά ¨  

για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: 

ΑΔΑ: ΨΤΙ0Ω1Ζ-ΑΗΠ



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  

ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ». 

 

  Στη Στυλίδα, στις  22-12-2022, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στο Δημαρχείο Στυλίδας, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 

221 παρ.1 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία συγκροτήθηκε 

με την υπ΄ αριθμόν 15/2022 (ΑΔΑ: ΩΜ8ΣΩ1Ζ-91Ο) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας - Επιτροπή αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2022 - προκειμένου να προβεί 

στην  αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο 

διενέργειας του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για 

την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ», υπ.αρ.: 

10863/11-11-2022 διακήρυξη, η οποία έλαβε τον υπ. αρ.:177106 αριθμό συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύτηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ : 22PROC011584721. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες : 

4. Τσέλιος Ιωάννης, Π.Ε.9 Γεωπόνων στο Δήμο Στυλίδας (Πρόεδρος) 

5. Ζήσης Απόστολος, Π.Ε.6 Τοπογράφων Μηχανικών στο Δήμο Στυλίδας (Τακτικό 

Μέλος) 

6. Καραγεώργου Παναγιώτα, Δ.Ε. Διοικητικών στο Δήμο Στυλίδας (Τακτικό Μέλος) 

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη 

η 30/11/2022 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η  

06/12/2022 και ώρα 11:00 π.μ. 

 

1. Την  06/12/2022 η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική 

αποσφράγιση του φάκελου «Δικαιολογητικά διαγωνισμού – Τεχνική 

προσφορά» και του φακέλου «Οικονομική προσφορά» των διαγωνιζομένων και 

στον έλεγχο κατάθεσης των απαιτούμενων εγγυήσεων συμμετοχής.  

 

2. Στη συνέχεια η Επιτροπή διαγωνισμού προχώρησε στον έλεγχο του 

περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – 

Τεχνική προσφορά» που είχαν υποβάλλει οι συμμετέχοντες φορείς «Π2Κ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ» ΚΑΙ «ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ ΙΚΕ» και του φακέλου  που είχε 

ΑΔΑ: ΨΤΙ0Ω1Ζ-ΑΗΠ



υποβάλει ο φορέας « Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ». Κατά τον έλεγχο προέκυψε ότι 

η προσφορά των οικονομικών φορέων :  

  

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

1. Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ 312656 

2. ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ Ι Κ Ε 313180 

 

είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και γίνονται αποδεκτές. 

 

Για τα ανωτέρω συντάχθηκε το από 06-12-2022 1
Ο

 Πρακτικό Αξιολόγησης 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς. 

 

3. Σήμερα  η Επιτροπή θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των οικονομικών 

προσφορών των προσφερόντων, των  οποίων  τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτές. 

 

4.  Οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα όπως ελήφθη από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ): 

 

Για τον οικονομικό φορέα Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΑ (€) 

1 
ΤΜΗΜΑ Ι.   Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου Δημοτικής Ενότητας 

Στυλίδας 
107.876,80 

2 
ΤΜΗΜΑ ΙΙ.  Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου Τοπικής Κοινότητας 

Γλύφας 
45.111,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 152.987,80  

 ΦΠΑ 24% 36.717,07  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 189.704,87  

ΑΔΑ: ΨΤΙ0Ω1Ζ-ΑΗΠ



 

Η ανωτέρω υποβληθείσα οικονομική προσφορά κρίνεται αποδεκτή, καθώς είναι 

σύμφωνη με  

 τους όρους της διακήρυξης και η οποία ανέρχεται στο ποσό 152.987,80€ (πλέον 

ΦΠΑ 24%). 

 

 

Για τον οικονομικό φορέα ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ Ι Κ Ε 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΑ (€) 

1 
ΤΜΗΜΑ Ι.   Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου Δημοτικής Ενότητας 

Στυλίδας 
100.392,00 

2 
ΤΜΗΜΑ ΙΙ.  Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου Τοπικής Κοινότητας 

Γλύφας 
42.010,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 142.402,00 

 ΦΠΑ 24% 34.176,48  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 176.578,48  

 

Η ανωτέρω υποβληθείσα οικονομική προσφορά κρίνεται αποδεκτή, καθώς είναι 

σύμφωνη με  

τους όρους της διακήρυξης και η οποία ανέρχεται στο ποσό 142.402,00€ (πλέον 

ΦΠΑ 24%). 

 

Όπως προκύπτει από τους ανωτέρω πίνακες, η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής  

άποψης προσφορά βάση τιμής, είναι του οικονομικού φορέα « ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ Ι Κ 

Ε ».  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΑ (€) 

1 
ΤΜΗΜΑ Ι.   Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου Δημοτικής Ενότητας 

Στυλίδας 
100.392,00 

ΑΔΑ: ΨΤΙ0Ω1Ζ-ΑΗΠ



2 
ΤΜΗΜΑ ΙΙ.  Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου Τοπικής Κοινότητας 

Γλύφας 
42.010,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 142.402,00 

 ΦΠΑ 24% 34.176,48  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 176.578,48  

 

Συνεπώς, η χαμηλότερη οικονομική προσφορά είναι του οικονομικού φορέα 

«ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ Ι Κ Ε»  η οποία ανέρχεται στο ποσό των 176.578,48 (€) (με ΦΠΑ 

24%). 

 

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1. την υπ’ αριθ.: 10863/ 11-11-2022 Διακήρυξη της Δημάρχου  

2. τις υποβληθείσες προσφορές 

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

4. το υπ’ αριθ.: 1
Ο
 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και  αξιολόγησης 

τεχνικών προσφορών.  

5. Την υπ’ αριθ.: 288/2022 με αρ. πρωτ. 10314-26/10/2022 σχετική Απόφαση Έγκρισης 

Πολυετούς Δέσμευσης (ΑΔΑ:.94ΓΠΩ1Ζ-ΥΕ3) και την υπ. αριθ.: 10315-26/10/2022  

σχετική Απόφαση Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:.6ΠΩΒΩ1Ζ-Θ5Ζ)  

6. Τη βεβαίωση της  αναπλ. Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της 

ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης πολυετούς 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 1.  

 

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: 

 

Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ Ι Κ Ε», ως προσωρινού αναδόχου 

για το ΤΜΗΜΑ Ι  – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤΥΛΙΔΑΣ και για το ΤΜΗΜΑ ΙΙ  – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΛΥΦΑΣ, της προμήθειας με τίτλο:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΥΛΙΔΑΣ» γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της 

διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.  

ΑΔΑ: ΨΤΙ0Ω1Ζ-ΑΗΠ



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

και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

 

Η   ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Τσέλιος Ιωάννης, ως Πρόεδρος 

2. Ζήσης Απόστολος, ως μέλος 

3. Καραγεώργου Παναγιώτα, ως μέλος 

 

Σύμφωνα με την παρ.2γ του άρθρου 100 του Ν.4412/2016: «Μετά από την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας των περ. α’ και β’, η αναθέτουσα αρχή, εφόσον εγκρίνει 

τα πρακτικά με απόφασή της, προσκαλεί εγγράφως τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη, 

στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει 

τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103, περί 

πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν 

κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

 

Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με τη 

σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, επικυρώνονται με 

την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση 

της περ. γ’. 

 

Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στο άρθρο 105, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών 

συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Βιβλίο IV. Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν 

επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής..» 

 

Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή να επικυρώσει τα παραπάνω υπ’ αριθ. 1 και 2 

Πρακτικά της Επιτροπής διαγωνισμού. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

 

1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

ΑΔΑ: ΨΤΙ0Ω1Ζ-ΑΗΠ



2) τους όρους της υπ΄αριθ. 10863/11-11-2022 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 22PROC011584721), 

μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής 

σύστημα) στο οποίο έλαβε αύξοντα αριθμό (α/α) συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 177106. 

3) τις υπ’ αριθ. 10315/26.10.2022 (ΑΑΥΣ 695/2022), Απόφάση Ανάληψης Υποχρέωσης, 

οι οποίες καταχωρήθηκαν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως έγκριση 

του πρωτογενούς αιτήματος, 

4) το υπ’ αριθ. 1 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών 

προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού, 

5) το υπ’ αριθ. 2 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης του 

προσωρινού μειοδότη της επιτροπής διαγωνισμού, 

6) τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, 

7) Την υπ’ αριθ.: 288/2022 με αρ. πρωτ. 10314-26/10/2022 σχετική Απόφαση Έγκρισης 

Πολυετούς Δέσμευσης (ΑΔΑ:.94ΓΠΩ1Ζ-ΥΕ3) και την υπ. αριθ.: 10315-26/10/2022  

σχετική Απόφαση Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:.6ΠΩΒΩ1Ζ-Θ5Ζ)  

8) Τη βεβαίωση της  αναπλ. Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της 

ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης πολυετούς 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 1. 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  

1.Την έγκριση α) του υπ’ αριθ. 1 πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και 

αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και β) του υπ’ αριθ. 2 

πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης του προσωρινού 

μειοδότη της επιτροπής διαγωνισμού. 

2. Την ανάδειξη του «ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ Ι Κ Ε» που υπέβαλε προσφορά με συνολική δαπάνη 

176.578,48 ευρώ (με ΦΠΑ 24%), ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο, 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» γιατί η προσφορά του είναι 

πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και 

προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

ΑΔΑ: ΨΤΙ0Ω1Ζ-ΑΗΠ



1. Την έγκριση α) του υπ’ αριθ. 1 πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και 

αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και β) του υπ’ αριθ. 2 

πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης του προσωρινού 

μειοδότη της επιτροπής διαγωνισμού. 

2. Την ανάδειξη του «ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ Ι Κ Ε» που υπέβαλε προσφορά με συνολική δαπάνη 

176.578,48 ευρώ (με ΦΠΑ 24%), ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο, 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» γιατί η προσφορά του είναι 

πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και 

προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. 

 

 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΔΑ: ΨΤΙ0Ω1Ζ-ΑΗΠ
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