
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αριθµ. απόφ. 3/2020                         
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 22-1-2020 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ 1073/17-1-2020 
πρόσκληση του Αντιπροέδρου, η οποία 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 ή µη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την « Ετήσια προµήθεια υγρών καυσίµων, ελαιολιπαντικων & πρόσθετων οχηµάτων για τις ανάγκες του 
∆ήµου Εορδαίας και των Νοµικών του Προσώπων», αριθµ µελέτης 11/2019, προϋπολογισµού 512.798,97 ευρώ µε ΦΠΑ. 
Ορισµός αναδόχου.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 2. Αθηνά Τερζοπουλου 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. ∆ηµήτριος Σπόντης  
6. Στέφανος Μπιγγας  
7. Ευσταθιος Κοκκινιδης  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 133/2019 ΑΟΕ εγκρίθηκε το 
υπ’αριθµ 24603/27-11-2019 πρακτικό διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών & το µε 
αριθµ. 24826/29-11-2019 πρακτικό  αποσφράγισης οικονοµικών    προσφορών,  του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού 
για την « Ετήσια προµήθεια υγρών καυσίµων, ελαιολιπαντικων & πρόσθετων οχηµάτων για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας 
και των Νοµικών του Προσώπων», αριθµ µελέτης 11/2019, προϋπολογισµού 512.798,97 ευρώ µε ΦΠΑ, αναδεικνύοντας 
προσωρινούς ανάδοχους τους κατωθι: 

• του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας της οµάδας «Α ( 
Α1,Α2,Α3 ΚΑΙ Α4) του διαγωνισµού για την «ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & 
ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ »  
γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και 
προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, ήτοι έκπτωση 0, 10 στην νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής 
πώλησης του κάθε είδους καυσίµου την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προσδιορίζεται από το παρατηρητήριο τιµών 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νοµό Κοζάνης.  

•  του ΚΑΤΙΟΥ Π ΚΑΙ ΣΙΑ EE ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας της οµάδας «Β» του διαγωνισµού για την 
«ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ »  γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη 
µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, ήτοι 29.115,40 µε 
ΦΠΑ.  

Πρέπει να αναφέρουµε τη µε Γενικό Αριθµό Κατάθεσης Α.Ε.Π.Π. 1542/16.12.2019 προδικαστική προσφυγή του Οικονοµικού 
Φορέα µε την επωνυµία «∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», που 
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στρέφεται κατά του ∆ήµου Εορδαίας και κατά της υπ’ αριθµ. 133/2019 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Εορδαίας, η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε α/α συστήµατος Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 80519. Ο 
Πρόεδρος του 7ΟΥ Κλιµακίου  όρισε ηµεροµηνία εξέτασης της ως άνω προδικαστικής προσφυγής την 27η Ιανουαρίου 2020, 
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09:00 π.µ. στην έδρα της Α.Ε.Π.Π. Ο ∆ήµος Εορδαίας µε την υπ’αριθµ 27012/20-12-2019 έκθεση 
κατέθεσε  τις απόψεις του στην ΑΕΠΠ. 
Στη συνέχεια  απεστάλη στην ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, ηλεκτρονική πρόσκληση µε 
αριθµ πρωτ 250/8-1-2020, 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) των δικαιολογητικών που περιγράφονται στο άρθρο 2.2.9.2. της σχετικής διακήρυξης. 
Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε ηλεκτρονικά την 15-01-2020 το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης στο ΕΣΗ∆ΗΣ και 
κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, λαµβάνοντας τον υπ’ αριθ. 885/16-1-2020 αριθµό πρωτοκόλλου, φάκελο 
δικαιολογητικών, εµπρόθεσµα. 
Η Επιτροπή διαγωνισµού έλεγξε τα κατατεθέντα δικαιολογητικά και εξέδωσε το υπ’αριθµ 1047/17-1-2020 πρακτικό στο 
οποίο αναφέρονται τα εξής: 
«Στην Πτολεµαΐδα σήµερα την 17-1-2020, ηµέρα Παρασκευή 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 διεθνούς ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την «Ετήσια προµήθεια υγρών καυσίµων , ελαιολιπαντικών & πρόσθετων οχηµάτων για τις ανάγκες του 
∆ήµου Εορδαίας και των Νοµικών του προσώπων, Οµάδα Α – Καύσιµα ( Α1,Α2,Α3 και Α4)» µε αριθµ. ∆ιακήρυξης 
20388/10-10-2019, η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 80519 αριθµό συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε 
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 19PROC005689941. 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1) Καρογδανίδου Ευδοκία,  Πρόεδρος 
2) Ίτσκου Αικατερίνη, Μέλος 
3) Κιορπέ Ευαγγελία  , Μέλος 
1. Με το υπ’ αριθ. 24826/29-11-2019 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών και ανάδειξης 
προσωρινού αναδόχου για την ανωτέρω διακήρυξη και συγκεκριµένα για την Οµάδα Α – Καύσιµα (Α1,Α2,Α3 και Α4), η 
παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ως προσωρινού αναδόχου. Με 
την υπ΄αριθ. 133/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους 
συµµετέχοντες µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ. 
2. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στην ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., 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) των δικαιολογητικών που περιγράφονται στο άρθρο 2.2.9.2. της ανωτέρω διακήρυξης (Πλην αυτών που 
έχει ήδη καταθέσει και είναι σε ισχύ), 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 8-1-
2020. Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε ηλεκτρονικά την 15-01-2020 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. Φορολογική ενηµερότητα 
2. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης  
3. Πιστοποιητικό εγγραφής στο επιµελητήριο 
4. Γενικό Πιστοποιητικό 
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5. Ασφαλιστική ενηµερότητα 
6. Υπεύθυνη ∆ήλωση ΣΕΠΕ 

5. Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, λαµβάνοντας τον υπ’ αριθ. 885/16-1-2020 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.  Φορολογική ενηµερότητα 
2. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης  
3. Πιστοποιητικό εγγραφής στο επιµελητήριο 
4. Γενικό Πιστοποιητικό 
5. Ασφαλιστική ενηµερότητα 
6. Υπεύθυνη ∆ήλωση ΣΕΠΕ 

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 και η ανωτέρω πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
κατακύρωσης.  
7. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή να  κατακυρωθεί η «Ετήσια προµήθεια υγρών 
καυσίµων , ελαιολιπαντικών & πρόσθετων οχηµάτων για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας και των Νοµικών του προσώπων  
,  Οµάδα  Α – Καύσιµα ( Α1,Α2,Α3 και Α4)»  στην ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 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. 
 

Αριθµ. απόφ. 3/2020 
 
   Η Οικονοµική Επιτροπή  έχοντας υπόψη   
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και του αρ 77 του ν 4555/2018 όπως τροπ/καν µε το αρ 3 του ν 
4623/2019 και ισχύουν.  
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν 
3. το υπ’αριθµ 15325/1-8-2019 πρωτογενές αίτηµα 19REQ005377963 
4. την  υπ’αριθµ 7/18924/23-9-2019 Απόφαση ανάληψης πολυετούς δέσµευσης ως εγκεκριµένο 19REQ005601785 
5. Την απόφαση ∆.Σ. 12/2019 Σχολικής Επιτροπής Α/βάθµιας εκπαίδευσης, την απόφαση ∆.Σ. 10/2019 Σχολικής Επιτροπής 
Β/βάθµιας εκπαίδευσης, την απόφαση ∆.Σ. 10/2019 Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π. 
6. τον Προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε µε την υπ’ αριθµ. 363/2018 Απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και νοµιµοποιήθηκε µε την αρ. πρωτ. 4080/14-1-2019 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης (Α∆Α 
698ΦΟΡ1Γ-Λ∆Ο) 
7. την υπ’αριθµ 812/2019 ΑΑΥ 
9. την υπ’αριθµ 11/2019 µελέτη της ∆/νσης Τ.Υ. 
10. την υπ’αριθµ 83/2019 ΑΟΕ 
11. την υπ’αριθµ  20388/10-10-2019 ∆ιακήρυξη µε Α∆ΑΜ 19PROC005689941 
12. το υπ’αριθµ 24603/27-11-2019 πρακτικό διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών & το µε  
αριθµ. 24826/29-11-2019 πρακτικό  αποσφράγισης οικονοµικών     προσφορών   
13. την 133/2019 ΑΟΕ  
14. το υπ’αριθµ 1047/17-1-2020 πρακτικό ελέγχου  δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

1.Εγκρίνει το υπ’ αριθ. 1047/17-1-2019 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού µειοδότη,  της 
Επιτροπής διαγωνισµού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, για  την προµήθεια µε τίτλο: « Ετήσια προµήθεια υγρών 
καυσίµων, ελαιολιπαντικων & πρόσθετων οχηµάτων για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας και των Νοµικών του Προσώπων», 
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αριθµ. µελέτης 11/2019, προϋπολογισµού 512.798,97 ευρώ µε ΦΠΑ, 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 µε τίτλο: «ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & 
ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ »,  µονο για 
την οµάδα Α καύσιµα  ( Α1,Α2,Α3 ΚΑΙ Α4) του διαγωνισµού,  στον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ µε ΑΦΜ: 081339553  ∆.Ο.Υ. : ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ ,γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε 
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, ήτοι έκπτωση 0, 10 στην 
νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίµου την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή 
προσδιορίζεται από το παρατηρητήριο τιµών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νοµό Κοζάνης, ως 
εξής:  
Τµήµα Α.1 : «Καύσιµα ∆ήµου Εορδαίας»,  εκτιµώµενης αξίας  204.744,00€ πλέον ΦΠΑ 24%  

   Περιλαµβάνει πετρέλαιο θέρµανσης, πετρέλαιο κίνησης και αµόλυβδη βενζίνη. 
Τµήµα Α.2:  «Καύσιµα  ΚΟΙ.Π.Π.Α.Π.», εκτιµώµενης αξίας  16.533,66€   πλέον ΦΠΑ 24% 

   Περιλαµβάνει µόνο πετρέλαιο θέρµανσης 
Τµήµα Α.3 :  «Καύσιµα Α/βαθµιας Εκπ/σης», εκτιµώµενης αξίας  122.822,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 

   Περιλαµβάνει µόνο πετρέλαιο θέρµανσης 
Τµήµα Α.4 : «Καύσιµα Β/βαθµιας Εκπ/σης», εκτιµώµενης αξίας 31.682,00€   πλέον ΦΠΑ 24% 

   Περιλαµβάνει µόνο πετρέλαιο θέρµανσης 
 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή , κατ’ εφαρµογή του σχετικού άρθρου της υπ’αριθµ. 20388/10-
10-2019 ∆ιακήρυξη µε Α∆ΑΜ 19PROC005689941. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό   3/2020. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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. ∆ηµητριος Σποντης 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης  
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