
1 
 

ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ                      

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΒΙΟΤΡΙΧΩΝΙΣ»  

ΕΔΡΑ: Τ.Κ. Παντάνασσας Δ.Ε. Παραβόλας του Δήμου Αγρινίου 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡ. 1/2021 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ 

ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ» ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ « ΒΙΟΤΡΙΧΩΝΙΣ». 

Στην Τ.Κ. Παντάνασσας της Δ.Ε. Παραβόλας του Δήμου Αγρινίου, σήμερα, 

στις 01 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ., συνήλθε σε 

συνεδρίαση η Επιτροπή Ανάθεσης & Αξιολόγησης Έργου της εταιρείας 

«ΒΙΟΤΡΙΧΩΝΙΣ», όπως αυτή έχει οριστεί με την υπ΄αριθμ. 5/2021 απόφαση του 

Δ.Σ. της άνω εταιρείας, με θέμα την αξιολόγηση των προσφορών του Ανοικτού 

Διαγωνισμού (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) για το έργο «Δημιουργία 

Ψηφιακού Μουσείου Λίμνης Τριχωνίδας». 

Το έργο αυτό θα χρηματοδοτηθεί από τους πόρους της Προτεραιότητας 4 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας ΕΠΑΛΘ 2014-2020, το 

οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ μέσω του τοπικού προγράμματος της 

Τριχωνίδα Α.Ε., σύμφωνα με την Α.Π 4427/10-6-21 απόφαση ένταξης. Ο 

συνολικός προϋπολογισμός του ανωτέρω έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τον 

εγκεκριμένο προϋπολογισμό που είναι 45.371,60 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

και λοιπών νόμιμων κρατήσεων. 

Η ανωτέρω Επιτροπή παρέλαβε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τρείς (3) 

κλειστούς φακέλους με τις υποβληθείσες προσφορές, οι οποίες συγκεκριμένα 

είναι οι εξής: 

Α) Η με αρ. πρωτ. 1/29-11-2021 αίτηση - προσφορά της ετερόρρυθμης 

εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΤΕΚ Ε.Ε.», με έδρα στη Δ.Ε. Παραβόλας του Δήμου 

Αγρινίου. 

Β) Η με αρ. πρωτ. 2/29-11-2021 αίτηση - προσφορά του Αναστάσιου 

ΤΣΙΚΡΙΤΕΑ του Δημητρίου, με έδρα στο Αγρίνιο, οδός Π. Σούλου αρ. 10. 
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Γ) Η με αρ. πρωτ. 3/29-11-2021 αίτηση - προσφορά της εταιρείας με την 

επωνυμία «ΤECHAPPS HEALTHIER IKE», με έδρα στην Αθήνα, οδός Ιπποκράτους 

αρ. 56. 

Λαμβανομένου υπόψιν ότι οι ανωτέρω προσφορές κατατέθηκαν 

εμπρόθεσμα και φέρουν αρ. πρωτ.: 1/29-11-2021, 2/29-11-2021 και 3/29-11-

2021, η Επιτροπή Αξιολόγησης & Ανάθεσης Έργου προχωρεί στην αποσφράγιση 

τους και ακολούθως, στην αξιολόγηση τους. 

Η ανωτέρω Επιτροπή, αφού αποσφράγισε τους φακέλους, προέβη σε 

έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 4 της σχετικής Πρόσκλησης και στη συνέχεια, συνέταξε τον 

ακόλουθο πίνακα: 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΑΙΤΗΣΗ – 
ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
«ΕΝΤΕΚ Ε.Ε.» 

ΑΙΤΗΣΗ – 
ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

ΤΣΙΚΡΙΤΕΑ 

ΑΙΤΗΣΗ – 
ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
«TECHAPPS 
HEALTHIER 

IKE» 

1 Αίτηση συμμετοχής στον 

Ανοικτό Διαγωνισμό (Περίληψη 

Πρόσκλησης Διαγωνισμού) για 

το έργο «Δημιουργία Ψηφιακού 

Μουσείου Λίμνης Τριχωνίδας» 

(σύμφωνα με το Παράρτημα IV) 

√ 

 

√ 
 
 

√ 

2 Τεχνική Προσφορά µε 

περιγραφή του τρόπου 

υλοποίησης των ζητούμενων 

υπηρεσιών, του προτεινόμενου 

χρονοδια/μματος υλοποίησής 

τους & δείγματα προηγούμενων 

αντίστοιχων εργασιών του 

υποψηφίου 

√ √ √ 

3 Οικονομική   προσφορά   επί 

 των ζητούμενων υπηρεσιών,                              

(σύμφωνα  με το Παράρτημα ΙΙΙ) 

√ √ √ 

4 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 

του άρθρου 8  Ν1599/1986  με 

την οποία να δηλώνουν ότι: 

Α. δεν έχουν καταδικαστεί για 

ένα από τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 4 της Πρόσκλησης 

αδικήματα και Β. ότι δεν τελούν 

√  √ 
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η με αρ. πρωτ.: 2/29-11-2021 

προσφορά του Αναστάσιου ΤΣΙΚΡΙΤΕΑ του Δημητρίου, δεν διαθέτει όλα τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την σχετική Πρόσκληση και 

συγκεκριμένα δεν έχουν υποβληθεί τα εξής έγγραφα: 

 1. Η Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 Ν1599/1986 με την οποία 

να δηλώνει ότι δεν τελεί σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης 

και ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του 

(εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κύριας & επικουρικής). 

2. Ο Πίνακας Συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙΙ της Πρόσκλησης 

(σύμφωνα με το άρθρο 4 της Πρόσκλησης «…Στις προσφορές που θα υποβληθούν 

θα πρέπει απαραιτήτως να συμπληρωθεί και ο Πίνακας Συμμόρφωσης του 

Παραρτήματος ΙΙ….»). 

σε πτώχευση, δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης πτώχευσης 

…κ.λπ. 

5 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 

του άρθρου 8 Ν1599/1986 με 

την οποία να δηλώνουν ότι:  

Α. αποδέχονται ανεπιφύλακτα 

όλους τους όρους  της 

Πρόσκλησης και Β. η Προσφορά 

συντάχθηκε σύμφωνα µε τους 

όρους και τις προδιαγραφές της 

σχετικής Πρόσκλησης. 

√ √ √ 

6 Τα νομιμοποιητικά έγγραφα-

δικαιολογητικά σύστασής τους 
√ √ √ 

7 Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας/ 

Καλής εκτέλεσης για την 

απόδειξη εµπειρίας ή 

οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό 

που να τεκμηριώνει την τεχνική 

επάρκεια του υποψηφίου 

αναδόχου στην υλοποίηση 

δράσεων Ευρωπαϊκών 

συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

√ √ √ 

8 Παράρτημα ΙΙ της Πρόσκλησης √  √ 
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Συνεπώς, επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 4 της σχετικής Πρόσκλησης, η μη 

υποβολή των αναφερόμενων σ΄ αυτή δικαιολογητικών συνιστά λόγο 

αποκλεισμού, η με αρ. πρωτ. 2/29-11-2021 προσφορά του Αναστάσιου 

ΤΣΙΚΡΙΤΕΑ του Δημητρίου απορρίπτεται λόγω μη υποβολής των 

προαναφερόμενων απαιτούμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης. 

Τούτων δοθέντων, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των δύο 

εναπομεινάντων τεχνικών και οικονομικών προσφορών. Από την αξιολόγηση 

αυτών, προκύπτουν τα εξής: 

Α) Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν τα οριζόμενα στην Πρόσκληση και  στο 

εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο, διαπίστωσε ότι η τεχνική προσφορά της εταιρείας με 

την επωνυμία «ΕΝΤΕΚ Ε.Ε.» πληροί απολύτως τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις 

προδιαγραφές, όπως αυτές έχουν τεθεί στο Παράρτημα Ι της Πρόσκλησης. 

Β) Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν τα οριζόμενα στην Πρόσκληση και  στο 

εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο, διαπίστωσε ότι η τεχνική προσφορά της εταιρείας με 

την επωνυμία «TECHAPPS HEALTHIER IKE» πληροί απολύτως τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές, όπως αυτές έχουν τεθεί στο Παράρτημα Ι 

της Πρόσκλησης. 

Γ) Η οικονομική προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΤΕΚ Ε.Ε.» 

ανέρχεται στο ποσό των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων 

ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (44.999,60€, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού χρηματοδότησης (45.371,60€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

και μάλιστα διαφέρει κατά το ποσό των τριακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ 

(372,00€). 

Δ) Η οικονομική προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «TECHAPPS 

HEALTHIER I.K.E.» ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων 

διακοσίων εξήντα ευρώ (45.260,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), 

βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού χρηματοδότησης 

(45.371,60€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και μάλιστα διαφέρει κατά το ποσό 

των εκατό έντεκα ευρώ και εξήντα λεπτών (111,60€). 
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Συνεπώς, αφού η Επιτροπή προέβη σε αξιολόγηση και σύγκριση των 

ανωτέρω προσφορών αποφάσισε να προτείνει στο Δ.Σ. της «ΒΙΟΤΡΙΧΩΝΙΣ» να 

γίνει δεκτή η με αρ. πρωτ. 1/29-11-2021 αίτηση – προσφορά της ετερόρρυθμης 

εταιρείας με την επωνυμία «ENTEK E.E.» καθότι για τους προαναφερόμενους 

λόγους είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής και τεχνικής – ποιοτικής 

άποψης προσφορά για το έργο «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Λίμνης 

Τριχωνίδας». 

Κατόπιν τούτων, η συνεδρίαση έληξε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό 

με αριθμό 1/01-12-2021. 

Παντάνασσα Αγρινίου, 01-12-2021 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ &  

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΤΡΙΧΩΝΙΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΜΑΣΗΣ 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΒΡΑΜΠΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΝΑΣ 

 


