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           Κοηάνθ,          09 /06 /2021 

          Αρ. Πρωτ.:    63914 

 

  
ΘΕΜΑ: Ζγκριςη αποτελζςματοσ αξιολόγηςησ ( αξιολόγηςη υπο-φακζλου δικαιολογητικϊν 
ςυμμετοχήσ – τεχνικήσ προςφοράσ) του υνοπτικοφ δημόςιου Μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ, 
με κριτήριο ανάθεςησ την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικήσ άποψησ προςφορά βάςει 
τιμήσ τησ πράξησ «Βελτιςτοποίηςη τησ λειτουργίασ των πιλοτικϊν φωτοκαταλυτικϊν 
αντιδραςτήρων, τελική επικφρωςη και δυνατότητα μεταφοράσ αποτελεςμάτων» ςτο 
πλαίςιο υλοποίηςησ του Ευρωπαϊκοφ Ζργου «PHAREM», που ζχει ενταχθεί ςτο Πρόγραμμα 
Ευρωπαϊκήσ Εδαφικήσ υνεργαςίασ «Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme 
“Greece –Albania 2014-2020». 
 

 

                                      Α  Π  Ο  Φ  Α    Θ 

 

                                                          Ο ΤΝΣΟΝΙΣΘ 

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΘ ∆ΙΟΙΚΘΘ ΘΠΕΙΡΟΤ – ∆ΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

Ζχοντασ υπόψθ:    
1. Σισ διατάξεισ του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/97)  «Διοίκθςθ, Οργάνωςθ, τελζχωςθ 

τθσ Περιφζρειασ, ρφκμιςθ κεμάτων για τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ 
διατάξεισ». 

2. Σισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ 
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

3. Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με 
τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν διοικθτικϊν και 
αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ 
διατάξεισ»,  όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
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4. Σισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, 
Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)». 

5. Σο Ν.4446/2016 «Πτωχευτικόσ Κϊδικασ, Διοικθτικι Δικαιοςφνθ, Σζλθ-Παράβολα, 
Οικειοκελισ αποκάλυψθ φορολογθτζασ φλθσ παρελκόντων ετϊν, Θλεκτρονικζσ 
ςυναλλαγζσ, Σροποποιιςεισ του Ν.4270/2014 και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 
240/Α/22-12-2016). 

6. Σο Ν.2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ» (ΦΕΚ 45/Α/09-03-1999), όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τα άρκρα 21 και 26 
του Ν.4024/2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο μιςκολόγιο- βακμολόγιο, 
εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου 
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α/7-10-2011). 

7. Σο Ν.2859/2000 «Κφρωςθ Κϊδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπωσ ιςχφει.  
8. Σο Ν.3043/2002 «Ευκφνθ του πωλθτι για πραγματικά ελαττϊματα και ζλλειψθ 

ςυνομολογθμζνων ιδιοτιτων, τροποποίθςθ διατάξεων του Κϊδικα Πολιτικισ 
Δικονομίασ και άλλεσ ςυναφείσ διατάξεισ.» (ΦΕΚ 192/Α/21-8-2002). 

9. Σο Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο Γ.Ε.Μ.Θ. & εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το 
Ν.3853/2010 «Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν ςφςταςθσ προςωπικϊν κεφαλαιουχικϊν 
εταιριϊν και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 90/Α/17-06-2010) και με το Ν.4250/2014 
«Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα – Σροποποίθςθ των διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014). 

10. Σο Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 
και πράξεων κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), 
όπωσ  ιςχφει. 

11. Σο Ν.3979/2011 «Για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 
138/Α/16-06-2011), όπωσ ιςχφει. 

12. Σο Ν.4013/2011 «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων – Αντικατάςταςθ του 
ζκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικάσ) – Προπτωχευτικι 
διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπωσ 
ιςχφει. 

13. Σο άρκρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα 
εφαρμογισ του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ 
διατάξεισ» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπωσ ιςχφει. 

14. Σο Ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ 
τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ  
143/Α/28-06-2014), όπωσ  ιςχφει. 
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15. Σο Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια 
ζγγραφα και ςτοιχεία» (ΦΕΚ 34/Α/23-03-2015). 

16. Σο Π.Δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (ΦΕΚ 145/Α/05-
08-2016), όπωσ ιςχφει. 

17. Σθν με αρ.158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
υμβάςεων με κζμα «Ζγκριςθ του "Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ 
Διλωςθσ" (ΣΕΤΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), για 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν» (ΦΕΚ 
3698/Β/16-11-2016). 

18. Σθν υπ' αρικμ. 1191/14-03-2017 Κ.Τ.Α. «Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου 
υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% 
υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (Α.Ε.Π.Π.), κακϊσ και των 
λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3, του άρκρου 350 του 
ν.4412/2016)» (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017). 

19. Σισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων. 
20. Σα άρκρα 43 και 44 του Νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019). 
21. Σο άρκρο 33 του Ν. 4608/2019 (ΦΕΚ 66Α/2019) 
22. Σο άρκρο 56 του Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ 67Α/2019) 
23. Σο άρκρο 235 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α/2019) 
24. Σο Ν. 4738/2020 (ΦΕΚ 207Α/2020) 
25. Σο Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α/2021) 
26. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α/2010) «Οργανιςμόσ τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ», όπωσ ιςχφει. 
27. Σθν με αρικμ.13912/15-05-2017 Απόφαςθ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν με τθν 

οποία διορίςτθκε υντονιςτισ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ 
Μακεδονίασ ο Μιχελάκθσ Βαςίλειοσ του Πολυκάρπου (ΦΕΚ 250/τ. ΤΟΔΔ/26-05-
2017 – ΑΔΑ:ΩΩΓΦ465ΧΘ7-Κ4Ω). 

28. Σθν υπ' αρικ. πρωτ. 23981/09-04-2021 (Ορκι Επανάλθψθ)(ΑΔΑ: Ψ52ΘΟΡ1Γ-ΨΟΟ) 
απόφαςθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ 
Μακεδονίασ για τθ ςυγκρότθςθ επιτροπισ διενζργειασ και αξιολόγθςθσ 
ςυνοπτικϊν διαγωνιςμϊν που αφοροφν τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου – 
Δυτικισ Μακεδονίασ --- ζργο «PΘΑΡΕΜ». 

29. Σθν υπ' αρικ. πρωτ. 23987/09-04-2021 (Ορκι Επανάλθψθ) (ΑΔΑ: ΨΤΘΛΟΡ1Γ-5ΘΑ) 
απόφαςθ του  υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ 
Μακεδονίασ για τθ ςυγκρότθςθ επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων των 
διαγωνιςμϊν που αφοροφν τθν διεξαγωγι των διαγωνιςμϊν από τθν 
Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ ---ζργο «PHAREM». 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL8JuopUuIixxPuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZv8xBpkZGOcRVDhKb_f6sUg2xMzDPI7nkrqv5NjIFex
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL8JuopUuIixxPuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZv8xBpkZGOcRVDhKb_f6sUg2xMzDPI7nkrqv5NjIFex
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL8JuopUuIixxPuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZv8xBpkZGOcRVDhKb_f6sUg2xMzDPI7nkrqv5NjIFex
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30. Tθν Απόφαςθ ζγκριςθσ χρθματοδότθςθσ C(2015) 5482 τελικό τθσ 30θσ Ιουλίου 
2015 του  Προγράμματοσ Διαςυνοριακισ υνεργαςίασ INTERREG «Ελλάδα - 
Αλβανία 2014 – 2020».   

31. Σθν 2θ πρόςκλθςθ υποβολισ προτάςεων ςτρατθγικοφ ζργου του προγράμματοσ 
διαςυνοριακισ  ςυνεργαςίασ INTERREG IPA  "Ελλάδα - Αλβανία 2014 - 2020" και 
τθν πρόταςθ που υποβλικθκε με  τίτλο «Development and application of a system 
based on advanced oxidation processes for the  treatment of hospital wastewaters 
in order to remove pharmaceutical compounds with high  persistence in aquatic 
environment» με ακρωνφμιο “PhaRem”   

32. Σθν από 13.07.2018 ςυμφωνία εταιρικισ ςχζςθσ του ζργου (Partnership 
Agreement) μεταξφ του  Επικεφαλισ Εταίρου του Ζργου PhaRem (PB1 
Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων) και των υπολοίπων εταίρων  του ζργου (PB2-
ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΘΠΕΙΡΟΤ – ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, PB3  
ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, PB4 UNIVERSITY "ISMAIL 
QEMALI" OF VLORA, PB5 REGIONAL COUNCIL OF VLORA, PB6 REGIONAL HOSPITAL 
OF VLORA) .  

33. Σθν Εξειδίκευςθ Οδθγιϊν για τισ διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ των ζργων και τθν 
επιλεξιμότθτα των  δαπανϊν από τθν Ειδικι Τπθρεςία Διαχείριςθσ των 
Επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων του ζργου  INTERREG  «Ελλάδα - Αλβανία 2014 - 
2020».    

34. Σθν υπ’ αρικ. 81398/26-07-2018 (AΔΑ:60Χ8465ΧΙ8-9ΑΦ) απόφαςθ τθσ Διεφκυνςθσ 
Δθμοςίων Επενδφςεων του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ για τθν ζνταξθ 
τθσ πράξθσ «PHAREM» ςτο πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων 

35. Σο 113318/3700/20-8-2018  ζγγραφο τθσ Περιφζρειασ Θπείρου περί οριςμοφ 
υπολόγου του ζργου 

36. Σισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου & Δυτικισ 
Μακεδονίασ λόγω ιδιαιτερότθτασ των ζργων του Προγράμματοσ Διαςυνοριακισ 
υνεργαςίασ. 

37. Σο με αρ. πρωτ.:  32284/24-03-2021 ΑΔΑΜ:  21REQ008333126 Αίτθμα Ζγκριςθσ 
υνοπτικοφ δθμόςιου Μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ τθσ πράξθσ 
«Βελτιςτοποίθςθ τθσ λειτουργίασ των πιλοτικϊν φωτοκαταλυτικϊν 
αντιδραςτιρων, τελικι επικφρωςθ και δυνατότθτα μεταφοράσ αποτελεςμάτων» 
ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ζργου «PHAREM», που ζχει ενταχκεί 
ςτο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ υνεργαςίασ «Interreg IPA Cross-border 
Cooperation Programme “Greece –Albania 2014-2020». 

38.   Σθν με αρ. πρ: 36754/05-04-2021 (ΑΔΑΜ:21REQ008398936, ΑΔΑ:ΨΤΛΝΟΡ1Γ-
5ΔΞ)  ζγκριςθ πρωτογενοφσ αιτιματοσ ςυνοπτικοφ μειοδοτικοφ  διαγωνιςμοφ. 

39. Σθν υπ’ αρικμ. 1/2021 Διακιρυξθ (αρ. πρωτ.  45918/27-04-2021, ΑΔΑ : ΨΒ6ΗΟΡ1Γ-
5ΩΤ – ΑΔΑΜ: 21PROC008536016). 
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40.  To υπ’ αρ. 1 Πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ υνοπτικϊν 
Διαγωνιςμϊν (Διακιρυξθ 1/2021) 19-5-2021 (ςυνζχεια του από 18-05-2021). 

 
 

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ 

 

1. Εγκρίνουμε, ςτο ςφνολό του, το με αρικμ.  1/19-05-2021 (ςυνζχεια του από 18-05-2021) 

Πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ υνοπτικϊν Διαγωνιςμϊν, για τθν 

ανάδειξθ αναδόχου τθσ πράξθσ «Βελτιςτοποίθςθ τθσ λειτουργίασ των πιλοτικϊν 

φωτοκαταλυτικϊν αντιδραςτιρων, τελικι επικφρωςθ και δυνατότθτα μεταφοράσ 

αποτελεςμάτων» ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ζργου «PHAREM», που ζχει 

ενταχκεί ςτο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ υνεργαςίασ «Interreg IPA Cross-border 

Cooperation Programme “Greece –Albania 2014-2020» (Διακ. 1/2021). 

2. Σην αποδοχή τθσ προςφοράσ δεδομζνου ότι ιταν εμπρόκεςμθ. 

3. Σην αποδοχή των ΦΑΚΕΛΩΝ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ» και «ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

του ςυμμετζχοντα LEVER - ΤΜΒΟΤΛΟΙ ANAΠΣΤΞΘ A.E., δεδομζνου ότι ιταν ςφμφωνοι με 

τα οριηόμενα ςτθ διακιρυξθ. 

4. Σην αποδοχή τθσ οικονομικισ προςφοράσ του ςυμμετζχοντα LEVER - ΤΜΒΟΤΛΟΙ 

ANAΠΣΤΞΘ A.E. δεδομζνου ότι ιταν ςφμφωνθ με τα οριηόμενα ςτθ Διακιρυξθ.  

5. Ση ςυνζχιςη τησ διαδικαςίασ κατακφρωςησ τθσ υπ’ αρίκμ. 01/2021 Διακιρυξθσ υνοπτικοφ 

δθμόςιου Μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ τθσ πράξθσ «Βελτιςτοποίθςθ τθσ λειτουργίασ των 

πιλοτικϊν φωτοκαταλυτικϊν αντιδραςτιρων, τελικι επικφρωςθ και δυνατότθτα μεταφοράσ 

αποτελεςμάτων» ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ζργου «PHAREM», που ζχει 

ενταχκεί ςτο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ υνεργαςίασ «Interreg IPA Cross-border 

Cooperation Programme “Greece –Albania 2014-2020», ςτο επόμενο ςτάδιο (υποβολή 

δικαιολογητικϊν κατακφρωςησ) για τον οικονομικό φορζα LEVER - ΤΜΒΟΤΛΟΙ ANAΠΣΤΞΘ 

A. E. 
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ΕΩΣΕΡΘΚΗ ΔΘΑΝΟΜΗ 

- Γραφείο υντονιςτοφ 
- Γραφείο Προϊςταμζνου ΓΔΕΛ 
- Σμιμα Προμθκειϊν, Διαχείριςθσ Τλικοφ & Κ.Ο. 
- Χρ. Αρχείο  
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