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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Εορδαίας
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 6-2-2020 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ.
2363/31-1-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε
το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει , για να συζητήσει και
να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
…………………………………………………………………………..………………………………………………………
Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την
προµήθεια: «Συστήµατα βυθιζόµενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθµισµένης συµπίεσης απορριµµάτων»
προϋπολογισµού 245.520,00 ευρώ , χρηµατοδότηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & ΣΑΤΑ. Κατακύρωση
προµήθειας.
………………………………………….………………………………………………………………………………………
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης
1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
Πρόεδρος
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου
3. Κυριάκος Αντωνιαδης
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης
5. ∆ηµήτριος Σπόντης
6. Στέφανος Μπιγγας
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης
8. Κων/νος Μιχος
……………………………………………………………………………………….…………………………………………
Το µέλος Α.Τερζοπουλου δήλωσε κώλυµα και στην θέση της κληθηκε ο αναπ. Κων/νος Μιχος.
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών ότι µε την 1132019 ΑΟΕ, εγκρίθηκε η µελέτη και οι τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές συντάχθηκαν από την ∆ιεύθυνση
Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής , για την προµήθεια µε τίτλο: «Συστήµατα βυθιζόµενων
κάδων ανακύκλωσης διαβαθµισµένης συµπίεσης απορριµµάτων ∆ήµου Εορδαίας» , προϋπολογισµού
245.520,00 ευρώ , χρηµατοδότηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & ΣΑΤΑ, αριθµ µελ.3/2018. Επίσης καταρτίστηκαν
οι όροι διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για
την προµήθεια, µε κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης αυτό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη
προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιµής.
Στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ' αριθµ. 24012/21-11-2019 ∆ιακήρυξη , η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 82091 αριθµό
συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων
Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 19PROC005890638.
Την 12/12/2019 η Επιτροπή διαγωνισµού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φάκελου
«∆ικαιολογητικά διαγωνισµού – Τεχνική προσφορά» των διαγωνιζοµένων, στην αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών τους, στην καταχώριση όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων από αυτούς
δικαιολογητικών και των αποτελεσµάτων του ελέγχου αυτών στο υπ΄αριθ. 26868/19-12-19 πρακτικό
αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, το οποίο εγκρίθηκε µε την υπ’αριθµ 146/2019 ΑΟΕ. Η
οποία κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ και δεν ασκήθηκε προδικαστική προσφυγή.
Στην συνέχεια των ανωτέρω αποστάλθηκε, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
κατακύρωσης µε αριθµ. 628/14-1-2020 προς την προσωρινή ανάδοχο ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ.
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Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ κοινοποιήθηκε στην προσωρινή ανάδοχο
την 14-1-2020. Η προσωρινή ανάδοχος υπέβαλλε ηλεκτρονικά την 21-01-2020 το φάκελο δικαιολογητικών
κατακύρωσης. Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εµπρόθεσµη.
Η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και
συνέταξε το υπ’αριθµ 1903/27-1-2020 πρακτικό , το οποίο έχει ως εξής:
«Στην Πτολεµαΐδα σήµερα την 27-1-2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
στο ∆ήµο Εορδαίας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 197/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να προβεί
στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο προσωρινός µειοδότης στο πλαίσιο
διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια «Συστηµάτων βυθιζόµενων κάδων
ανακύκλωσης διαβαθµισµένης συµπίεσης απορριµµάτων» (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 24012/21-11-2019), η οποία
έλαβε τον υπ΄ αριθ. 82091 αριθµό συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 19PROC005890638.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Καρογδανίδου Ευδοκία, Πρόεδρος
2) Ίτσκου Αικατερίνη, Μέλος
3) Κιορπέ Ευαγγελία , Μέλος
1. Με το υπ’ αριθ. 27245/24-12-2019 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών και
ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη
της ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ως προσωρινού αναδόχου. Με την υπ΄αριθ. 146/2019 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ.
2. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στην ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, ηλεκτρονική
πρόσκληση µε τον οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στο άρθρο 2.2.9.2. της
ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου
2.2.3 της διακήρυξης καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 2.2.8 αυτής.
Σύµφωνα µε το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα
(«προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και προσκοµίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας
των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν µε αυτόν.
3. Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ κοινοποιήθηκε στον προσωρινό
ανάδοχο την 14-1-2020. Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε ηλεκτρονικά την 21-01-2020 το φάκελο
δικαιολογητικών κατακύρωσης. Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εµπρόθεσµη.
4. Η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν είναι τα ακόλουθα:
1. Ποινικό Μητρώο
2. Ασφαλιστικές ενηµερότητες
3. Πιστοποιητικά περί µη πτώχευσης
4. Πέντε (5)Υπεύθυνες ∆ηλώσεις
5. Πιστοποιητικό επαγγελµατικής δραστηριότητας
6. Εναρξεις ∆.Ο.Υ. ατοµικής επιχείρησης
7. ∆ήλωση τεχνικού εξοπλισµού
8. ∆ήλωση τεχνικού προσωπικού
9. Πιστοποιητικό ISO
10. Β.β1.α) ΠΟΙΝΙΚΟ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
11. Β.β1.α) ΠΟΙΝΙΚΟ ΠΑΡΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
12. Β.β1.β) TaxisNET 15-01-2020
13. Β.β1.β) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
14. Β.β1.β) ΕΦΚΑ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ MAΡIA 1
15. Β.β1.β) ΕΦΚΑ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ MAΡIA 2
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16. Β.β1.β) ΕΦΚΑ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1
17. Β.β1.β) ΕΦΚΑ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2
18. Β.β1.β) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ 1
19. Β.β1.β) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ 2
20. Β.β1.β) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ GEPA_signed
21. Β.β1.β) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚH ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 1
22. Β.β1.β) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 2
23. Β.β2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
24. Β.β3. ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 1
25. Β.β3. ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 2
26. Β.β3. ΠΙΣΤ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 1
27. Β.β3. ΠΙΣΤ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 2
28. Β.β3. ΣΥΣΤΑΣΗ
29. Β.β3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1
30. Β.β3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2
31. Β.β3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 3
32. Β.β3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 4
33. Β.β3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 5
34. Β.β3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 6
35. Β.β3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 7
36. Β.β4 Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
37. Β.β5. ISO GEPA LIFT
5. Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, λαµβάνοντας τον υπ’ αριθ.
1535/22-1-2020 αριθµό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στο παραπάνω άρθρο της
διακήρυξης, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας. Συνεπώς,
η κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι εµπρόθεσµη.
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε µονογραφή των δικαιολογητικών που
υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:
1. Ποινικό Μητρώο (τέσσερα)
2. Ασφαλιστικές ενηµερότητες(οκτώ)
3. Φορολογικές ενηµερότητες (τέσσερις)
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση
5. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ∆ράµας (δύο)
6. Γενικό Πιστοποιητικό (δύο)
7. Υπεύθυνες ∆ηλώσεις (τέσσερις)
8. Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου (πέντε)
9. Έναρξη και Μεταβολή ∆.Ο.Υ. (δύο)
10. ∆ήλωση τεχνικού εξοπλισµού (δύο)
11. Πιστοποιητικό ISO (επτά)
12. Εικόνα Επιχείρησης στο taxisnet
13. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Έδεσσας (δύο)
14. Υπεύθυνη ∆ήλωση Παπαδοπούλου
15. Σύσταση εταιρείας και τροποποιήσεις
6. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σ έντυπη µορφή
είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης.
7. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή να κατακυρωθεί η προµήθεια
στην ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ έναντι του ποσού των 193.660,00 χωρίς το Φ.Π.Α., γιατί κατέθεσε όλα τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται….»
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροπ/κε και ισχυει
2. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροπ/κε και ισχυει
3. Την µε αριθµ. 3/2018 µελέτη και των τευχών δηµοπράτησης της προµήθειας της ∆ιεύθυνσης
Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής
4. Την µε αριθµ. 154.33/9-42019 απόφαση του Πράσινου Ταµείου ΝΠ∆∆ Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας περί ένταξης της πράξης µε Α∆Α:ΩΩ∆Ε46Ψ844-ΒΚ9.
5. Την µε αριθµ. 178/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου Εορδαίας περί υποβολής πρότασης &
την µε αριθµ. 95/2019 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί αποδοχής όλων των όρων της απόφασης
ένταξης της Πράξης προς χρηµατοδότηση από το Πράσινο Ταµείο, την αποδοχή του ποσού και την
εγγραφή των 245.520,00€ στον ΚΑ 62.7135.0073 «συστήµατα βυθιζόµενων κάδων ανακύκλωσης
διαβαθµισµένης συµπίεσης απορριµµάτων ∆ήµου Εορδαίας (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)»
6. Το πρωτογενές αίτηµα της προµήθειας µε στοιχεία 19REQ005172927 2019-06-26.
7. Την µε αριθµ. 644/12705/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε στοιχεία 19REQ005204306
8. την υπ'αριθµ 113/2019 ΑΟΕ
9. την υπ' αριθµ. ∆ιακήρυξη 24012/21-11-2019 , η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 82091 αριθµό συστήµατος
ΕΣΗ∆ΗΣ, & Α∆ΑΜ 19PROC005890638
10. το υπ'αριθµ. 26868/19-12-19 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών καθώς &
το υπ'αριθµ 27245/2019 πρακτικό αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών
11. την υπ’αριθµ 146/2019 ΑΟΕ
12 . Πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών µειοδότη 1903/27-1-2020.
13. την υπ’αριθµ. 174/21-1-2020 ΑΑΥ
Αποφασίζει
1.Εγκρίνει το υπ’ αριθ. 1903/27-1-2020 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού
µειοδότη της Επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια: «Συστήµατα

βυθιζόµενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθµισµένης συµπίεσης απορριµµάτων» προϋπολογισµού 245.520,00
ευρώ , χρηµατοδότηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & ΣΑΤΑ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της
παρούσης.
2.Εγκρίνει το αποτέλεσµα της διαδικασίας όπως αυτό εµφαίνεται στο ως άνω πρακτικό και κατακυρώνει το
αποτέλεσµα του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια: «Συστήµατα βυθιζόµενων κάδων

ανακύκλωσης διαβαθµισµένης συµπίεσης απορριµµάτων» προϋπολογισµού 245.520,00 ευρώ ,
χρηµατοδότηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & ΣΑΤΑ, στον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία ΤΣΕΛΕΜΠΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ, µε ΑΦΜ: 119884387 ∆.Ο.Υ. : ∆ΡΑΜΑΣ, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης , σύµφωνη µε
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε την χαµηλότερη τιµή, ήτοι

193.660,00 χωρίς το Φ.Π.Α.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή , κατ’ εφαρµογή του σχετικού άρθρου της υπ’

αριθµ. ∆ιακήρυξης 24012/21-11-2019 , η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 82091 αριθµό συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, &
Α∆ΑΜ 19PROC005890638.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 33/2020.
……………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.Ζαφειρουλα Σεβαστου
2.Κυριάκος Αντωνιαδης
3.∆ηµήτριος Καρακασιδης
4. Κων/νος Μιχος
5.Στέφανος Μπιγγας
6. Ευστάθιος Κοκκινιδης
7. ∆ηµήτριος Σπόντης

