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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 104/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  15ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 23-4-2021 ηµέρα Παρασκευη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, διεξήχθη, µε τηλεδιάσκεψη µέσω του e: presence.gov.gr, τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 8305/19-4-2021 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 και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων: α) της ΚΥΑ 
∆1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ β) της υπ’αριθµ. 426/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ, για να 
συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη του 1ου πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του ανοικτού, διεθνούς, 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ ,για την προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια υγρών καύσιµων ∆ήµου 
Εορδαίας και των Νοµικών του Προσώπων για ένα έτος», συνολικού προϋπολογισµού 373.460,72 ευρώ 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστού 
3. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
4. Άννα Καϊδου  

2. Αθηνα Τερζοπουλου 

5. ∆ηµήτριος Σπόντης 
6. Στέφανος Μπίγγας 

 

7. Ευστάθιος Κοκκινίδης  
  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Το µέλος Κυριάκος Αντωνιάδης δήλωσε κώλυµα και στην θέση του κλήθηκε το αναπληρωµατικό µέλος Άννα 
Καϊδου.  
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των µελών το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα και ανέφερε ότι µε 
την υπ’αριθµ 48/2021 ΑΟΕ εγκρίθηκε η µελέτη , τα τεύχη δηµοπράτησης και καταρτίστηκαν οι όροι 
διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού, διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισµού µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ ,για την 
προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια υγρών καύσιµων ∆ήµου Εορδαίας και των Νοµικών του Προσώπων για ένα 
έτος», συνολικού προϋπολογισµού 373.460,72 ευρώ. Σε συνέχεια της ανωτέρω ΑΟΕ εκδόθηκε η υπ’αριθµ. 
4931/8-3-2021 διακήρυξη ∆ηµάρχου  και έλαβε  αριθµό  συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 107058. 
Θέτουµε υπόψη σας το υπ’αριθµ.8018/15-4-2021 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού στο 
οποίο αναφέρονται τα εξής: 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προµήθειας: «Προµήθεια υγρών καυσίµων ∆ήµου Εορδαίας 
και των νοµικών του προσώπων για ένα έτος» για τις ανάγκες κίνησης των οχηµάτων, µηχανηµάτων 
έργου και κτιρίων του ∆ήµου Εορδαίας και των νοµικών προσώπων του ∆ήµου Εορδαίας, ενδεικτικού 
προϋπολογισµού τριακοσίων εβδοµήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ευρώ και εβδοµήντα δύο λεπτών 
(373.460,72€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, εκ των οποίων σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσια ενενήντα 
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εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά (49.699,20 €)  για πετρέλαιο θέρµανσης του ∆ήµου Εορδαίας, δεκαέξι χιλιάδες 
πεντακόσια εξήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (16.566,40) για το ΚΟΙ.Π.Π.Α.Π., εκατόν δέκα επτά χιλιάδες 
διακόσια επτά ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (117.207,28€) για τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης, τριάντα χιλιάδες διακόσια τριάντα τρία ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (30.233,68€) για τη 
Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εξήντα πέντε 
ευρώ και είκοσι λεπτά  (148.465,20€) για πετρέλαιο κίνησης των οχηµάτων του  ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ  και 
έντεκα χιλιάδες διακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (11.288,96€ ) για βενζίνη αµόλυβδη  των 
οχηµάτων του ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ 24%: (301.178,00)  τριακόσιες µία χιλιάδες 
εκατόν εβδοµήντα οκτώ ευρώ. 
µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψη προσφορά βάσει τιµής.  
Αριθµός Πρωτοκόλλου ∆ιακήρυξης : 4931/08-03-2021  
Αριθµός συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ : 107058  
Α∆ΑΜ στο ΚΗΜ∆ΗΣ : 21PROC008250278 2021-03-08  
Α.Α.Υ:374/8-2-2021 και την 1/2021 πολυετής δέσµευση 
Στην Πτολεµαΐδα στα γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών, ηµέρα Πέµπτη 15 του µηνός Απριλίου του έτους 
2021 και ώρα 10:00 π.µ. οι παρακάτω:  
1. Μπογδάνη Καλλιρρόη, ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός, ως Πρόεδρος  

2. Κατσάλης Νικόλαος, ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ως µέλος  

3. Μαυρίδου Μυροφόρα, ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού, ως µέλος,  
αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δηµοπρασίας του ∆ήµου Εορδαίας για τις προµήθειες του ∆ήµου, 
σύµφωνα µε την µε αριθµό 23/2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Εορδαίας (Α∆Α:9ΠΠΚΩΡ6-
6ΒΩ), της οποίας οι όροι ∆ιακήρυξης καταρτίστηκαν µε την µε αριθµό 48/2021 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής (Α∆Α:ΨΗΤΨΩΡ6-4ΚΘ), συνήλθαµε στα γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών του ∆ήµου Εορδαίας, 
για την σύνταξη του 1ου Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προµήθειας µε τίτλο : 
«Προµήθεια Υγρών Καυσίµων ∆ήµου Εορδαίας και των Νοµικών του προσώπων για ένα έτος» και 
προβήκαµε στην διεξαγωγή του διαγωνισµού ως εξής:  
Στις 10:00 π.µ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειµένου να προχωρήσει 
στο ηλεκτρονικό άνοιγµα των προσφορών, που υποβλήθηκαν µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέσα στην καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που όριζε η διακήρυξη 
δηλ. 15-04-2021 και ώρα 10:00.  
Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα 
διαπιστευτήρια, (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) επέλεξε τον ηλεκτρονικό 
διαγωνισµό 107058 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως 
«κλειδωµένος» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό, προσφορά από τον παρακάτω 
προµηθευτή :  

• ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε µε αύξοντα αριθµό προσφοράς στο σύστηµα: 
216135 

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής µετέβη στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Εορδαίας για την 
παραλαβή κατατεθειµένων έντυπων φακέλων, και διαπίστωσε ότι η ανωτέρω εταιρεία υπέβαλε έντυπη 
προσφορά σύµφωνα µε τα άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης.  
Στο προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα ακολούθησε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό) φακέλων 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» του παραπάνω συµµετέχοντος και η Επιτροπή 
προχώρησε στον έλεγχο αυτών για να διαπιστώσει την έγκυρη ή µη συµµετοχή του σύµφωνα µε τους όρους 
της διακήρυξης.  
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών Συµµετοχής και διαπίστωσε ότι:  
 
Όσον αφορά τα δικαιολογητικά συµµετοχής που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της διακήρυξης ήταν τα 
εξής :  
 
1) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016  
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2) την εγγύηση συµµετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.  
Η ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε  Υπέβαλε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης 
(Ε.Ε.Ε.Σ.), και την εγγυητική επιστολή συµµετοχής της Τράπεζας Πειραιώς,  ποσού 6.024,00 €, που αφορά τα 
τµήµατα Α1:«Καύσιµα ∆ήµου Εορδαίας», Α2:«Καύσιµα ΚΟΙ.Π.Π.Α.Π.»,Α3: «Καύσιµα Α/βαθµιας Εκπ/σης», 
Α4: «Καύσιµα Β/θµιας Εκπ/σης». 
Από τον έλεγχο της εγγυητικής επιστολής η επιτροπή ∆ιαγωνισµού διαπίστωσε ότι το ποσό αυτής, που 
αφορά το σύνολο των τµηµάτων, είναι σύµφωνο µε τους όρους της διακήρυξης ενώ ο χρόνος ισχύος της 
όχι(ηµεροµηνία λήξης 10-04-2022).   
Σύµφωνα µε το άρθρο 2.2.2.1 η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα(30) ηµέρες 
µετά την λήξη του χρόνου προσφοράς του άρθρου 2.4.5. ,δηλαδή έως και την 10/05/2022. 
Συνεπώς η προσφορά του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε   ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ και η επιτροπή 
∆ιαγωνισµού δεν προχώρησε στον έλεγχο της Τεχνικής του Προσφοράς.  
Με βάση τα ανωτέρω δεδοµένα, η επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια: 
 << ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ 
ΕΝΑ ΕΤΟΣ >>  
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
 
1. Την απόρριψη της προσφοράς   του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε   

2. Την µαταίωση της διαδικασίας λόγω του ότι ο διαγωνισµός κατέστη άγονος, παρ.1α του άρθρου 106 του 
Ν.4412/2016 και 

3.Την επανάληψη της διαδικασίας µε τους ίδιους όρους…..» 

Ο Αντιπρόεδρος, έθεσε υπόψη των µελών το εισηγητικό του σηµείωµα, όπως αυτό σας κοινοποιήθηκε, όπου 
µεταξύ άλλων επισηµαίνονται τα εξής: 
 «…Στην Κατευθυντήρια Οδηγία 24 ( Α∆Α ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-Φ∆7)  της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ µε θέµα: « Ειδικά ζητήµατα 
ανάθεσης και διαχείρισης, στο πλαίσιο της υγειονοµικής κρίσης του ιου COVID-19, καθώς και των µέτρων 
για την αποτροπή της διασποράς του», αναφέρεται ότι σε επείγουσες καταστάσεις δεόντως αιτιολογηµένες 
προβλέπεται σηµαντική σύντµηση των ελάχιστων γενικών προθεσµιών. Πιο συγκεκριµένα στην ανοικτή 
διαδικασία η προθεσµία για την υποβολή των προσφορών µπορεί να συντµηθεί σε 15 ηµέρες από την 
αποστολή της προκήρυξης  αντί 35 ηµέρες. 
∆εδοµένου ότι ο διαγωνισµός αφορά κατά κύριο λόγο α) την προµήθεια πετρελαίου κίνησης και βενζίνης για 
την κίνηση των απορριµµατοφόρων καθώς και οχηµάτων µεταφοράς του προσωπικού καθαριότητας της 
∆/νσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας   β) των υδροφόρων οχηµάτων που χρησιµοποιούνται τόσο σε 
απολυµάνσεις εξωτερικών κοινόχρηστων χώρων όσο και στην συνδροµή του ∆ήµου στην Πυροσβεστική 
Υπηρεσία κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου ,γ) το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε άλλη προσφορά  
προτείνω: α) να εγκριθεί το  υπ’αριθµ.8018/15-4-2021 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού 
ως έχει β) η επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας να διενεργηθεί µε τους ίδιους όρους όπως αυτοί 
καταρτίστηκαν µε την 48/2021 ΑΟΕ, µε σύντµηση του χρόνου υποβολής των προσφορών σε 15 ηµέρες για 
λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας.» καλείστε για την λήψη της σχετικής απόφασης. 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα 
µέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά.   

                                       
Αριθµ. Απόφ. 104/2021 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν 
3. την  µε αριθµ. 24/2020  µελέτη της προµήθειας 
4. Το πρωτογενές αίτηµα 21REQ008059808. 
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5.Τα εγκεκριµένα 21REQ008128053 ( πολυετής δέσµευση 1-2021) και 21REQ008127183 (AAY 374/8-2-
2021) 
6.Την απόφαση ∆.Σ. 43/2020 Σχολικής Επιτροπής Α/βάθµιας εκπαίδευσης 
7.Την απόφαση ∆.Σ. 29/2020  Σχολικής Επιτροπής Β/βάθµιας εκπαίδευσης 
8.Την απόφαση ∆.Σ. 48/2020  του Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π.  
9.Το εγκεκριµένο 21REQ008067549 του Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π.» 
10. το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018.  
11. την υπ’αριθµ 48-2021 ΑΟΕ 
12. την υπ’αριθµ. 4931/8-3-2021 διακήρυξη ∆ηµάρχου  µε  αριθµό  συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 107058 
13. το υπ’αριθµ 8018/15-4-2021 πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1.Εγκρίνει  το υπ’αριθµ.8018/15-4-2021 1ο πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού, διεθνούς, 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ ,για την προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια υγρών καύσιµων ∆ήµου 
Εορδαίας και των Νοµικών του Προσώπων για ένα έτος», συνολικού προϋπολογισµού 373.460,72 ευρώ το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης. 
2. Εγκρίνει το αποτέλεσµα της διαγωνιστικής διαδικασίας και πιο συγκεκριµένα : 
  α. Απορρίπτει την µοναδική προσφορά που κατατέθηκε στον διαγωνισµό και πιο συγκεκριµένα την 
προσφορά που υπέβαλε ο κατωτέρω διαγωνιζόµενος, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά ανωτέρω 
στο παρόν πρακτικό: 

Α/Α 
 

1 

Ονοµατεπώνυµο  
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε 

Αριθµός 
συστήµατος 

• 216135 

 
 

 

3. Ματαιώνει  την ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία  λόγω του ότι ο διαγωνισµός κατέστη άγονος.  
4. Εγκρίνει την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία θα διενεργηθεί µε τους ίδιους όρους 
όπως αυτοί καταρτίστηκαν µε την 48/2021 ΑΟΕ, µε σύντµηση του χρόνου υποβολής των προσφορών σε 15 
ηµέρες , για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατ’ εφαρµογή του σχετικού άρθρου της την 
υπ’ αριθµ. 4931/8-3-2021 ∆ιακήρυξης, η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 107058 αριθµό συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, µε 
Α∆ΑΜ 21PROC008250278. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  104/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
2. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
3. Αννα Καϊδου 
4. ∆ηµήτριος Σπόντης 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης 
 

 

ΑΔΑ: 64ΞΚΩΡ6-Κ6Χ
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