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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 16/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

Θέμα:   Τροποποίηση της αριθμ.290/2019 απόφασης της οικονομικής επιτροπής του
Δήμου Πρέβεζας ως προς την ανακήρυξη της εταιρείας AKRIMAN – Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε. ως οριστικού ανάδοχου
 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα την 24-04-2020, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης  11:00 π.μ και
λήξης  13:00 μ.μ  συνήλθε η  Οικονομική  Επιτροπή  Πρέβεζας  σε   τακτική δια  περιφοράς
συνεδρίαση, σύμφωνα  με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΦΕΚ  Α΄  55/11-3-2020),  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.7383/16-04-2020 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. 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. Πιπιλίδης Λάζαρος      -   Τακτικό μέλος
     8. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος  
     9. Νίτσας Γεώργιος       -     Τακτικό μέλος  

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Στ.Μπόμπορη, δημοτικό υπάλληλο.

Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το 50 θέμα  παρουσίασε  την  εισήγηση  του  Αυτ.  Τμήματος
Προγραμματισμού  Οργάνωσης  και  Πληροφορικής  του  Δήμου  Πρέβεζας  (αρ.υπαλ.
Eυαγ.Iωάννου) που έχει ως εξής: 

   «...Στα πλαίσια υλοποίησης πράξης με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ  ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ  ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ»  ενταγμένο  στο   Ε.Π.  «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και  Καινοτομία  2014-2020» με  βάση  την  αριθμ. 4653/1506/Α3/26-07-
2018 απόφασης ένταξης της Ε.Υ.Δ.Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ.  και κωδικό MIS5021738 διενεργείται ανοικτός
ηλεκτρονικός  διαγωνισμός  σύμφωνα  με  την  αριθμ.πρωτ.12806/26-06-2019  Διακήρυξη  του
Δήμου  Πρέβεζας  και  τη  μελέτη  του  Τμήματος  Προγραμματισμού,  Οργάνωσης  και
Πληροφορικής.

Στην από 10/5/2019 μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής,
τα προς  προμήθεια είδη εξοπλισμού για τη δημιουργία μη μόνιμων υποδομών εξυπηρέτησης
ΑΜΕΑ σε τρεις οργανωμένες παραλίες του Δήμου Πρέβεζας (Κυανή Ακτή, Μονολίθι, Βράχος)
είχαν κατανεμηθεί σε δέκα (10) τμήματα.

Με την αριθμ. 248/2019 Απόφαση της, η Οικονομική Επιτροπή με θέμα «Έγκριση πρακτικού
Νο 1 εξέτασης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού στα
πλαίσια  υλοποίησης της πράξης “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
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ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ” ΚΩΔ. MIS 5021738» εγκρίνει για τα Τμήματα 1, 3, 4 και 10 της διακήρυξης την
συνέχιση της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3.1.2, της διακήρυξης, μόνο για τις
διαγωνιζόμενες εταιρείες ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και
AKRIMAN – Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Με την αριθμ. 290/2019 Απόφαση της, η Οικονομική Επιτροπή με θέμα «Έγκριση πρακτικού
Νο  3  εξέτασης  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  για  την  προμήθεια  εξοπλισμού  στα  πλαίσια
υλοποίησης  της  πράξης  “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ”  ΚΩΔ.  MIS  5021738,  κηρύσσει  την  εταιρεία  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. με ΑΦΜ 099409980, ΔΟΥ Ζ' Θεσσαλονίκης, που εδρεύει
στην  διεύθυνση  Κουντουριώτη  28,  Τ.Κ.  55535,  Πυλαία,  τηλ.  2310-326717,  email
abc2@otenet.gr, ως οριστικό ανάδοχο για την προμήθεια των Τμημάτων 1, 3 και 10, έναντι
συνολικού  ποσού  17.048,70€  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ,  το  οποίο  αντιστοιχεί  στην
προσφορά της και την εταιρεία AKRIMAN – Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ 082883544,
ΔΥΟ ΣΤ' Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στην διεύθυνση Βοσπόρου 6, Τ.Κ. 55535, Πυλαία, τηλ.
2310-  940515,  email  info@akriman.gr,  ως  ως  οριστικό  ανάδοχο  για  την  προμήθεια  του
Τμήματος 4, έναντι συνολικού ποσού 91.530 ,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το οποίο
αντιστοιχεί στην προσφορά της. 

Στη συνέχεια υποβλήθηκε στο ΟΠΣ Δελτίο με τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της
νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης των τμημάτων 1, 3, 4 και 10 του έργου.

Σύμφωνα μα το αριθμ.πρωτ.2198/Β3/529/21-04-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης
και  Επενδύσεων,  Ειδική  Γραμματεία  Διαχείρισης  Προγραμμάτων  Ευρωπαϊκού  Ταμείου
περιφερειακής  Ανάπτυξης,  Ταμείου  Συνοχής  και  Ευρωπαϊκού  Κοινωνικού  Ταμείου,  Ειδική
υπηρεσία Διαχείρισης Έ.Π. Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα & Καινοτομία διατυπώνεται
Θετική Γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης για το Υποέργο «Δημιουργία
Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών_Τμήμα 1,3,10» ΑΑ 1 της
Πράξης «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» με
κωδικό ΟΠΣ «5021738», συνολικού προϋπολογισμού «17.690,64 €»

 Στη  Λίστα  Ελέγχου  Σχεδίου  Σύμβασης  (αριθμ.πρωτ.7495/22-04-2020)  η  οποία
επισυνάπτεται,  αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της εξέτασης της νομιμότητας της διαδικασίας
ανάθεσης του έργου, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του
έργου και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας: «Σχόλια ΔΑ/ΕΦ: Δεν παρέχεται θετική γνώμη
για τα Τμήματα 2,5,6,7, 8 και 9 (για τα οποία δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά) και για το
Τμήμα 4, όπου διαπιστώθηκε, κατά τον έλεγχο της διαδικασίας ανάθεσης από την ΕΥΔ, η μη
πληρότητα  ενός  κριτηρίου  ποιοτικής  επιλογής  στο  μοναδικό  προσφέροντα.  Ειδικότερα,  η
διακήρυξη  ανέφερε  «2.2.7  Πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα  περιβαλλοντικής
διαχείρισης …. της διεθνούς σειράς ISO 9001 & ISO 14001» «και Β.5. Για την απόδειξη της
συμμόρφωσής  τους  με  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα  περιβαλλοντικής
διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Πρότυπο ISO 9001 και
14001 ή άλλο ισοδύναμο εν ισχύ για κάθε Τμήμα της Διακήρυξης για το οποίο υποβάλουν
προσφορά.».  Επιπρόσθετα,  στο  αντίστοιχο  πεδίο  του  ΤΕΥΔ,  όπως  συμπληρώθηκε  από  το
μοναδικό προσφέροντα για το εν λόγω τμήμα, αναφερόταν η απάντηση «Δεν αφορά» για το
πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ως εκ τούτου, η διαδικασία για το Τμήμα 4 καθώς και για
τα Τμήματα που δεν υποβλήθηκαν προσφορές (που αποτελούν το υποέργο 2 και 3 της Πράξης)
πρέπει να επαναληφθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ισχύον νομικό πλαίσιο».
    Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την τροποποίηση της αριθμ.290/2019 (ορθή επανάληψη
ως προς τα ποσά των προσφορών) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας
ως προς την ανακήρυξη της εταιρείας  AKRIMAN – Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ως οριστικού
αναδόχου και τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τα τμήματα  2,4,5,6,7,
8 και 9 σε σύνολο προϋπολογισμού 143.092,44€.....».
 

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

       Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 την εισήγηση της υπηρεσίας 
 την αρ.290/2019 ΑΟΕ (ΑΔΑ 6ΥΟΘΩΞΧ-Α9Α)
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 το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3- 
           2020),

 τις διατάξεις της παρ.1, του άρθρου 43, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
75/τ.Α΄/30-3-2020) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»,

 τις διατάξεις του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α'): «Στρατηγική αναπτυξιακή
προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,

 την εγκύκλιο με αριθμ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ),
 την εγκύκλιο με αριθμ. 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),  «Ενημέρωση

για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,
αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει  την  τροποποίηση  της  αριθμ.290/2019  (ορθή  επανάληψη   ως  προς  τα  ποσά  των

προσφορών)  Απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Πρέβεζας  ως  προς  την

ανακήρυξη της εταιρείας  AKRIMAN – Α. ΜΑΝΤΕΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ως οριστικού αναδόχου και

τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τα τμήματα  2,4,5,6,7, 8 και 9 σε

σύνολο προϋπολογισμού 143.092,44€.

   

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  208/2020.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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