
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 62/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  4ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 4-3-2020 ηµέρα Τετάρτη 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. 
5117/28-2-2020 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: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Ακύρωση εν µέρει της 133/2019 ΑΟΕ , κατ’ εφαρµογή της 191/2020 απόφασης της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
  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 Τερζοπούλου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Τσεχελίδης  
5. ∆ηµήτριος Σπόντης  
6. Στέφανος Μπιγγας  
7. Κοκκινιδης Ευσταθιος 
 

 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
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 την υπ’αριθµ. 
4373/20-2-2020 εισήγηση του Γρ. Προµηθειών στην οποία αναφέρονται τα εξής : 
«ΘΕΜΑ : Ακύρωση εν µέρει της 133/2019 Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής , κατ΄ εφαρµογή της 191/2020 
απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
Με την υπ΄αριθµ.133/2019 ΑΟΕ αποφασίστηκε : 

1. η  έγκριση του µε αριθµ. 24603/27-11-2019 πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών 
και τεχνικών προσφορών και του υπ΄αριθµ. 24826/29-11-2019 πρακτικού  αποσφράγισης 
οικονοµικών     προσφορών  του  ανοικτού   διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ». 

2. Η έγκριση του αποτελέσµατος της διαδικασίας όπως αυτό εµφαίνεται στα ως άνω πρακτικά και πιο 
συγκεκριµένα : 

Α. Την απόρριψη της προσφοράς που υπέβαλε ο  κατωτέρω διαγωνιζόµενος για τους λόγους 
που αναφέρονται αναλυτικά στο υπάριθµ. 24603/27-11-2019 πρακτικό: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  Αριθµός συστήµατος 

1 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
(ΟΜΑ∆Α Β) 

156274 

Β. Την αποδοχή των προσφορών που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόµενοι, καθώς είναι 
σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, και πιο συγκεκριµένα: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  Αριθµός συστήµατος 

1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 156274 
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ΟΕ (ΟΜΑ∆Α Α) 

2 ∆.∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΜΑ∆Α Β) 

156483 

3 ΚΑΤΙΟΥ Π ΚΑΙ ΣΙΑ EE (ΟΜΑ∆Α Β) 154775 
 

Γ.  Ανέδειξε προσωρινό ανάδοχο 

• τον  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ   της προµήθειας της οµάδας «Α Καύσιµα 
( Α1,Α2,Α3 ΚΑΙ Α4)» του διαγωνισµού  γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε 
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαµηλότερη 
τιµή. 

• τον ΚΑΤΙΟΥ Π ΚΑΙ ΣΙΑ EE   της προµήθειας της οµάδας «Β Ελαιολιπαντικά » του 
διαγωνισµού 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 το 
Φ.Π.Α.. 

Κατά της ανωτέρω Α.Ο.Ε. 133/2019 ασκήθηκε στις 15-12-2019 Προδικαστική Προσφυγή µε Γενικό Αριθµό 
Κατάθεσης (ΓΑΚ) 1542/15-12-2019 στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) της εταιρείας 
∆.∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.  
Η ΑΕΠΠ µε την υπ’ αριθµ. 191/2020 απόφαση της «… ακυρώνει την υπ΄αριθµ. 133/4-12-19 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας , κατ΄αποδοχή του µε αρ.πρωτ. 24603/27-11-2019 Πρακτικού 
αξιολόγησης δικαιολογητικών συµµετοχής – τεχνικών προσφορών και του µε αρ. πρωτ. 24826/29-11-2019 
Πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών της Επιτροπής ∆ιενέργειας του υπόψη ∆ιαγωνισµού, ……, 
κατά το µέρος που έκανε δεκτή την τεχνική προσφορά της εταιρείας «ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε……» 
Ως εκ τούτου κατ’ εφαρµογή του αρ. 367 του Ν.4412/2016, που προβλέπει ότι « οι αναθέτουσες αρχές 
υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ», παρακαλούµε να προβείτε σε εν µέρει 
ακύρωση της 133/2019 Α.Ο.Ε. και πιο συγκεκριµένα στο σκέλος 2.β & 3.2, απορρίπτοντας την τεχνική 
προσφορά του οικονοµικού φορέα ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε, για την οµάδα Β «Ελαιολιπαντικά και πρόσθετα» 
και αναδεικνύοντας προσωρινό ανάδοχο τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία ∆.∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για την οµάδα Β «Ελαιολιπαντικά και πρόσθετα», ο οποίος 
αποτελεί πλέον τον µοναδικό προσφέροντα του οποίου η προσφορά είναι σύµφωνη µε τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές .  
Σηµειώνεται ότι η συµµόρφωση του ∆ήµου Εορδαίας µε την  191/2020 απόφαση της ΑΕΠΠ, πρέπει να 
γνωστοποιηθεί στην ΑΕΠΠ µέχρι της 19-3-2020.» 
 
         Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
  

Αριθµ. απόφ. 62/2020 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
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 
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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 υπ’αριθµ 133/2019 ΑΟΕ 
14. την υπ’αριθµ 1542/15-12-2019 προδικαστική προσφύγει της εταιρείας «∆.∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» στην ΑΕΠΠ κατά της 133/2019 ΑΟΕ 
15. την υπ’αριθµ 191/2020 απόφαση της ΑΕΠΠ 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

1. Την ακύρωση εν µέρει της υπ’αριθµ. 133/2019 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής , κατά το µέρος που 
κάνει δεκτή την τεχνική προσφορά (2.β.3) και αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο (3.2)  τον οικονοµικό φορέα 

«ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε» για την οµάδα για την οµάδα Β «Λιπαντικά και Πρόσθετα». 

2. Την ανάδειξη του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «∆.∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ως προσωρινού αναδόχου για την οµάδα Β «Λιπαντικά και Πρόσθετα» 

στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια: «ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» , µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ µε συστηµικο αριθµό α/α 80519, γιατί η προσφορά 

του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές  και η οικονοµική 

προσφορά του ανέρχεται στο ύψος των 42.544,15 € µε ΦΠΑ. 

 Κατά τα λοιπά ισχύει η 133/2019  ΑΟΕ καθώς και η υπ’αριθµ. 20388/10-10-2019 ∆ιακήρυξη , µε Α∆ΑΜ 
19PROC005689941 . 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 62/2020. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

    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 Τσεχελιδης 
4.Στέφανος Μπιγγας 
5.Κοκκινιδης Ευσταθιος 
6.∆ηµήτριος Σπόντης 
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