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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 117/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  16ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 17-5-2021 ηµέρα ∆ευτέρα 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. 9735/12-5-2021 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 2ου πρακτικού διενέργειας-αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών της ανοικτής 
ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, για την προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια ενός (1) 
αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 2κµ», αριθµ µελ 20/2020, προϋπολογισµού 150.000,00 ευρώ και  
χρηµατοδότηση ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  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 

2. Αθηνά Τερζοπουλου 

4. Κυριάκος Αντωνιάδης  
5. Σπόντης ∆ηµήτριος 

 

6. Στέφανος Μπίγγας  
7. Ευστάθιος Κοκκινίδης  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. Στη συνέχεια o Αντιπρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα έδωσε τον 
λόγο στον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ Φουρκιωτη, ο οποίος ανέφερε  και έθεσε υπόψη των µελών 
ότι µε την υπ’αριθµ 282/2020 ΑΟΕ εγκρίθηκε η µελέτη , τα τεύχη δηµοπράτησης και καταρτίστηκαν οι όροι 
διενέργειας ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, για την προµήθεια µε τίτλο: 
«Προµήθεια ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 2κµ», αριθµ µελ 20/2020, προϋπολογισµού 
150.000,00 ευρώ και  χρηµατοδότηση ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ. Στην συνέχεια εκδόθηκε η υπ’αριθµ 4180/2-3-2021 
∆ιακήρυξη, η οποία έλαβε αριθµό 107041 στο ΕΣΗ∆ΗΣ και αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ 
21PROC008219605. 
Η Επιτροπή διαγωνισµού µε το υπ’αριθµ 6668/30-3-2021 διαβιβαστικό της, µας απέστειλε το υπ’αριθµ 
6535/29-3-2021 1ο πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών, το οποίο και 
εγκρίθηκε µε την υπ’αριθµ 85/2021 ΑΟΕ, κατά της οποίας δεν ασκήθηκε προδικαστική προσφυγή.  
Στη συνέχεια η Επιτροπή διαγωνισµού προεβη στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών και 
συνέταξε το υπ’αριθµ 9714/12-5-2021 πρακτικό στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 
« 
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 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 12-05-2021, ηµέρα Τετάρτη 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 23/2021 (Α∆Α:9ΠΠΚΩΡ6-6ΒΩ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
προκειµένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση  των προσφορών που κατατέθηκαν 
στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια  ενός (1) 
αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 2κµ (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 4180/2-3-2021), η οποία έλαβε τον 
αριθµό 107041 του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 21PRQC008219605. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Μπογδάνη Καλλιρρόη , Πρόεδρος 

2) Κατσάλης Νικόλαος, Μέλος 

3) Μαυρίδου Μυροφόρα, Μέλος  

1. Την 29/3/2021 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. 6535/29-03-2021 πρακτικό 
διενέργειας-αποσφράγισης δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών. 

Από το ανωτέρω πρακτικό προκύπτει ότι:  

• η προσφορά του ECOSOLUΤION-ΖΗΣΗΣ ∆. ΖΙΩΓΑΣ, λαµβάνει βαθµολογία 100. 

2. Σήµερα, σύµφωνα µε το άρθρο 3.1 της διακήρυξης και την µε αριθµ. πρωτ. 9338/07-05-2021 ειδική 
πρόσκληση του ∆ηµάρχου, η Επιτροπή θα προχωρήσει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών όλων των συµµετεχόντων. 

Για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο ΕΣΗ∆ΗΣ µε τα 
διαπιστευτήρια της (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό 
διαγωνισµό 107041. Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η 
πρόσβαση στο περιεχόµενό των οικονοµικών προσφορών. Στη συνέχεια, τα µέλη της Επιτροπής που 
διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε 
ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία 
(καταχώρησης στο σύστηµα των διαπιστευτηρίων από κάθε µέλος της επιτροπής), οι προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «οικονοµική προσφορά». 

3. Η µοναδική  υποβληθείσα οικονοµική προσφορά παρουσιάζεται στον πίνακα του υποφακέλου 
(Οικονοµική προσφορά), όπως ελήφθη από την πλατφόρµα του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), ως ακολούθως: 

Επωνυµία Προµηθευτή: ΖΙΩΓΑΣ,,ΖΗΣΗΣ,∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Α/Α Συστήµατος: 107041 
Τίτλος - Αριθµός ∆ιακήρυξης: 4180/2-3-2021(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ) 
Αριθµός Προσφοράς: 214067 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΑΔΑ: ΩΖ7ΕΩΡ6-ΞΡΝ
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

Α/Α Α/Α 
Γραµ

. 

ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤ. ΑΞΙΑ   ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(€) 

Φ.Π.Α. 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

(€) 

     ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ  

1 1 34144431-8 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ 
ΣΑΡΩΘΡΟ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Σ 2ΚΜ 

Τεµάχι
ο 

1 120300 120.300,0
0 

2
4 

28.872,00 149.172,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

120.300,0
0 

 28.872,00 149.172,00 

Η υποβληθείσα οικονοµική προσφορά κρίνεται αποδεκτή, καθώς είναι σύµφωνη µε τους όρους της 
διακήρυξης. 

Η τελική κατάταξη για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψης προσφοράς βάσει 
βέλτιστης σχέσης κόστους - ποιότητας, βάσει του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016, η οποία εκτιµάται βάσει των 
αναφερόµενων στη διακήρυξη κριτηρίων υπολογίζεται ως εξής: 
 
Η οικονοµική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθµολογία U προσδιορίζουν την ανηγµένη 
προσφορά, από τον τύπο: 

U

..ΠΟ
=λ   (3) 

Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 
Η συµφερότερη προσφορά υπολογίζεται, µε βάση τη βαθµολογία που προκύπτει από τα κριτήρια και 
την οικονοµική προσφορά που έχει υποβληθεί. Η ανάθεση θα γίνει στον προσφέροντα που 
παρουσιάζει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 
 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι :  

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  Ανοιγµένη τιµή κατάταξης λ 
(Ο.Π/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ) 

1 ECOSOLUΤION-ΖΗΣΗΣ ∆. ΖΙΩΓΑΣ 1203 

Έχει υποβληθεί µία και µοναδική προσφορά, ως εκ τούτου δεν τίθεται θέµα σύγκρισης καθότι η µία και 
µοναδική προσφορά είναι και η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη. 

ΑΔΑ: ΩΖ7ΕΩΡ6-ΞΡΝ
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Συνεπώς, η µοναδική οικονοµική προσφορά είναι του ECOSOLUΤION-ΖΗΣΗΣ ∆. ΖΙΩΓΑΣ, η οποία ανέρχεται 
στο ποσό 149.172,00€ (µε ΦΠΑ). 

Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 

 

1. την υπ’ αριθ. 4180/02-03-2021 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου  

2. τη µοναδική  υποβληθείσα προσφορά που κατατέθηκε 

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

4. το υπ΄αριθ. 6535/29-03-2021 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών  

5. τις υπ’ αριθ. 113/19-01-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

6. τη βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) 
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του 
άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης  

εισηγείται προς τη Οικονοµική επιτροπή: 

Την ανάδειξη του ECOSOLUΤION-ΖΗΣΗΣ ∆. ΖΙΩΓΑΣ ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας: 
«Προµήθεια  ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 2κµ» γιατί η προσφορά του είναι 
πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και είναι η πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψης προσφορά µε βάση τη βέλτιστη σχέση κόστους – ποιότητας.  

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται.» 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα 
µέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά.   

                                       
Αριθµ. Απόφ. 117/2021 

                                               Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2.τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύον 
3 τις διατάξεις του αρ 206 του ν 4555/2016   
4. το πρωτογενές  αίτηµα (20REQ007755887 2020-12-02 ) και εγκεκριµένο  (ΑΑΥ:20REQ007781287) στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ 
5. την υπ’αριθµ 282/2020 ΑΟΕ 
6. την υπ’αριθµ 4180/2-3-2021 ∆ιακήρυξη, η οποία έλαβε αριθµό 107041 στο ΕΣΗ∆ΗΣ και αναρτήθηκε στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ 21PROC008219605 
7. το υπ’αριθµ 6535/29-3-2021 πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και την 
υπ’αριθµ 85/2021 ΑΟΕ 
8. το υπ’αριθµ 9714/12-5-2021 πρακτικό αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

ΑΔΑ: ΩΖ7ΕΩΡ6-ΞΡΝ
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1. Εγκρίνει το υπ’αριθµ 9714/12-5-2021 πρακτικό αποσφράγισης των οικονοµικων προσφορών  της 
Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, για την προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια ενός 
(1) αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 2κµ», αριθµ µελ 20/2020, προϋπολογισµού 150.000,00 ευρώ 
και  χρηµατοδότηση ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης. 
2.  Αναδεικνυει τον ECOSOLUΤION-ΖΗΣΗΣ ∆. ΖΙΩΓΑΣ ως προσωρινο αναδόχο της προµήθειας µε τιτλο: 
«Προµήθεια  ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 2κµ», γιατί η προσφορά του είναι 
πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και είναι η πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψης προσφορά µε βάση τη βέλτιστη σχέση κόστους – ποιότητας, η 
οικονοµική προσφορά του οποίου  ανέρχεται στο ποσό 149.172,00€ (µε ΦΠΑ). 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατ’ εφαρµογή του σχετικού άρθρου της 
υπ’αριθµ 4180/2-3-2021 ∆ιακήρυξης µε Α∆ΑΜ 21PROC008219605 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  117/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

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

 

ΑΔΑ: ΩΖ7ΕΩΡ6-ΞΡΝ


