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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΗΠΕΙΡΟΤ - 

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

ΠΡΑΚΣΙΚΟ  1/18-5-2021 

 

ιμερα, 18Μαΐου 2021, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 11:00 π.μ., ςυνιλκε με τθλεδιάςκεψθ θ Επιτροπι 

Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ υνοπτικϊν Διαγωνιςμϊν που αφοροφν το ζργο με το ακρωνφμιο 

«PHAREM»  ςτθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ηπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ, θ οποία 

ςυγκροτικθκε βάςει τθσ υπ' αρικμ.οικ23981/3-3-2021 (ΑΔΑ: Ψ52ΘΟΡ1Γ-ΨΟΟ) απόφαςθσ του 

υντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ,όπωσ αυτι 

επαναλιφκθκε ςτο ορκό τθν 09.04.2021, αποτελοφμενθ από τουσ: 

1. Λοφτασ Ευάγγελοσ, ΠΕ Πληροφορικής,  Πρόεδρος 

2. ΓοφκοσΔημήτριοσ,ΠΕ Διοικητικοφ-Οικονομικοφ, τακτικό μζλος 

3. Μπεκιάρη Ελπίδα,ΠΕ Γεωτεχνικών - Ιχθυολόγων, τακτικό μζλος 

προκειμζνου να προβεί ςτθν αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ 

υπ.αρικμ.:01/2021 Διακιρυξθσυνοπτικοφ 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 «InterregIPACross-borderCooperationProgramme “Greece –Albania 2014-2020». 

Ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ, αφοφ διαπίςτωςε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομζνου ότι ιταν 

παρόντα και τα τρία μζλθ τθσ, κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ.  

Η επιτροπι παρζλαβε, ζνα (1) φάκελο προςφοράσ των ςυμμετεχόντων που υποβλικθκε ςτο 

πρωτόκολλο τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ εμπρόκεςμα, δθλαδι πριν τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ 

που ιταν ςτισ 13-5-2021, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 15:00 μ.μ. 
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Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΤ 
Αρ. πρωτ. 

ΤΠΗΡΕΙΑ 

1 
LEVER - 
ΤΜΒΟΤΛΟΙANAΠΣΤΞΗA. E. 

50115/11-5-2021 

 

τθ ςυνζχεια τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Δθμιτριοσ Γοφκοσ και Ελπίδα Μπεκιάρθ αποςφράγιςαν τον 

κυρίωσ φάκελο προςφοράσ του ανωτζρω ςυμμετζχοντα. Αρίκμθςαν και μονόγραψαν τον κυρίωσ 

και τουσ επιμζρουσ φακζλουσ («ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ», «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» και 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ») τουςυμμετεχόντα.  

Αποςφράγιςαν τονφακζλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» τουςυμμετζχοντα, μονόγραψαν τα 

ςτοιχεία των φακζλου ανά φφλλο. 

Κατόπιν θ Επιτροπι εξζταςε τοφακζλο. 

Διαπιςτϊκθκε ότι οι οοικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει για το ςφνολο των παραδοτζων. 

τθ ςυνζχεια αποςφραγίςτθκε ο φάκελοσ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», μονογράφθκαν τα ςτοιχεία 

των φακζλων ανά φφλλο και θ Επιτροπι ξεκίνθςε τθν εξζταςθ του φακζλου. Λόγω τθσ 

προχωρθμζνθσ ϊρασ θ Επιτροπι διζκοψε για τισ 19-5-2021 και ϊρα 13:00. 

 

Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ  

1. Λοφτασ Ευάγγελοσ,  Πρόεδρος 

2. ΓοφκοσΔημήτριοσ,   Τακτικό μζλος 

3. Μπεκιάρη Ελπίδα,   Τακτικό μζλος 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ  1/19-5-2021 (υνζχεια του από 18-5-2021) 

 

ιμερα, 19Μαΐου 2021, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 13:00 μ.μ., ςυνιλκε με τθλεδιάςκεψθ θ 

Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ υνοπτικϊν Διαγωνιςμϊν που αφοροφν το ζργο με το 

ακρωνφμιο «PHAREM»  ςτθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ηπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ, θ οποία 

ςυγκροτικθκε βάςει τθσ υπ' αρικμ.οικ23981/3-3-2021 (ΑΔΑ: Ψ52ΘΟΡ1Γ-ΨΟΟ) απόφαςθσ του 

υντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ, αποτελοφμενθ από 

τουσ: 

1. Λοφτασ Ευάγγελοσ, ΠΕ Πληροφορικής,  Πρόεδρος 

2. Γοφκοσ Δημήτριοσ, ΠΕ Διοικητικοφ-Οικονομικοφ, τακτικό μζλος 

3. Μπεκιάρη Ελπίδα,ΠΕ Γεωτεχνικών Ιχθυολόγων, τακτικό μζλος 
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προκειμζνου να προβεί ςτθ ςυνζχεια τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν τθσ υπ.αρικμ.:01/2021 

Διακιρυξθσυνοπτικοφ 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 «InterregIPACross-

borderCooperationProgramme “Greece –Albania 2014-2020». 

Ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ, αφοφ διαπίςτωςε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομζνου ότι ιταν 

παρόντα και τα τρία μζλθ τθσ, κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ.  

Από τθν εξζταςθ των φακζλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» και «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

διαπιςτϊκθκε ότι θ υποβλθκείςα προςφορά πλθροί τουσ όρουσ τθσ 1/2021 διακιρυξθσ. Κατόπιν 

θ Επιτροπι αποςφράγιςε το φακζλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» του ςυμμετζχοντα LEVER - 

ΤΜΒΟΤΛΟΙ ANAΠΣΤΞΗ A. E.,  και τα μζλθ Δθμιτριοσ Γοφκοσ και Μπεκιάρθ Ελπίδα 

μονόγραψαν τα ςτοιχεία των φακζλου ανά φφλλο. 

Κατόπιν θ Επιτροπι προχϊρθςε ςτθν εξζταςθ του φακζλου και ςτθν καταχϊρθςθ τθσ 

οικονομικθσ προςφοράσ, ςε πίνακα ωσ ακολοφκωσ:  

Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΤ 
υνολικό τίμημα 

χωρίσ ΦΠΑ 

1 
LEVER - 
ΤΜΒΟΤΛΟΙANAΠΣΤΞΗA. E. 

22.000,00(είκοςι 
δφο χιλιάδεσ 

ευρϊ) 

 

Η επιτροπι λαμβάνοντασ υπόψθ όλα τα ανωτζρωκαι τθν υπ’ αρίκμ.:1/2021 

διακιρυξθειςηγείται: 

1. Σην αποδοχή τθσ προςφοράσ δεδομζνου ότι ιταν εμπρόκεςμθ. 

2. Σην αποδοχή των «ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» και «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

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

οριηόμενα ςτθ διακιρυξθ. 

3. Σην αποδοχήτθσ οικονομικισ προςφοράστου ςυμμετζχονταLEVER - ΤΜΒΟΤΛΟΙ ANAΠΣΤΞΗ 

A.E.όπωσ παρουςιάηονται ςτον πίνακα του πρακτικοφ δεδομζνου ότι ιταν ςφμφωνθ με τα 

οριηόμενα ςτθ Διακιρυξθ.  

4. Ση ςυνζχιςη τησ διαδικαςίασ κατακφρωςηστθσ υπ’ αρίκμ. 01/2021 

ΔιακιρυξθσΔιακιρυξθσυνοπτικοφ 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 



 
 

- 4 - 

υνεργαςίασ «InterregIPACross-borderCooperationProgramme “Greece –Albania 2014-2020», 

ςτο επόμενο ςτάδιο (υποβολι δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) για τον οικονομικό φορζα LEVER 

- ΤΜΒΟΤΛΟΙ ANAΠΣΤΞΗ A. E. 

 

Η απόφαςθ τθσ Επιτροπισ ιτανομόφωνη ςε όλα τα επί μζρουσ κζματα.  

Η Επιτροπι υποβάλλει το παρόν Πρακτικό ςτθ Δ/νςθ Οικονομικοφ τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ Ηπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ, ϊςτε να προβεί ςτισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ ωσ 

Ανακζτουςα Αρχι.  

Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ  

1. Λοφτασ Ευάγγελοσ,  Πρόεδρος 

2. Γοφκοσ Δημήτριοσ,   Τακτικό μζλος 

3. Μπεκιάρη Ελπίδα,   Τακτικό μζλος 

 


