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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 131/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  18ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 25-5-2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.00 µ.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. 10557/20-5-2021 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 τροπ/σης εν µέρει των  όρων διακήρυξης και των συνοδών τευχών της προµήθειας των 
Υποέργων 2ο και 4ο µε τίτλο: «Προµήθεια κάδων για την εφαρµογή προγραµµάτων χωριστής συλλογής 
αστικών βιοαποβλήτων ∆ήµου Εορδαίας» της πράξης µε τίτλο: «∆ράσεις βιοαποβλήτων ∆ήµου Εορδαίας» µε 
κωδικό ΟΠΣ MIS: 50308797 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  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. Κυριάκος Αντωνιάδης 

2. Αθηνά Τερζοπουλου 
3. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 

4. Σπόντης ∆ηµήτριος 
5. Στέφανος Μπίγγας 

 

6. Ευστάθιος Κοκκινίδης  
  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης.  Ο Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών το εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα , για το οποίο όλα 
τα µέλη συµφώνησαν να συζητηθεί. Στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στον Αντιδήµαρχο Νικ Φουρκιωτη, ο 
οποίος ανέφερε ότι στην υπ’αριθµ 10771/24-5-2021 εισήγηση του  Αυτ/λους Τµ. Προγραµµατισµού 
αναφέρονται τα εξης: 
«ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση των όρων διακήρυξης και των συνοδών τευχών της προµήθειας των Υποέργων 2ο 

και 4ο µε τίτλο: «Προµήθεια κάδων για την εφαρµογή προγραµµάτων χωριστής συλλογής αστικών 
βιοαποβλήτων ∆ήµου Εορδαίας » της πράξης µε τίτλο :«∆ράσεις βιοαποβλήτων ∆ήµου Εορδαίας» µε Κωδικό 
ΟΠΣ ΜΙS : 5030897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2014-2020, κατόπιν εισήγησης της Ειδικής Υπηρεσίας διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας ∆υτ. 
Μακεδονίας ». 
 Ιστορικό  
 Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας εξέδωσε την µε Πρόσκληση µε  
κωδικό 51/2018 (Α/Α ΟΠΣ: 2651 Έκδοση: 1/0 ) στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ « ∆ιατήρηση και 
προστασία του Περιβάλλοντος-Προαωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΑ)» που 
συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής µε ΤΙΤΛΟ : «∆ράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων ». 
Στα πλαίσια της άνω πρόσκλησης ο δήµος Εορδαίας, υπέβαλε πρόταση για το έργο µε τίτλο : «∆ράσεις 
βιοαποβλήτων ∆ήµου Εορδαίας» µε Κωδικό ΟΠΣ 5030897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές 
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Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί από το 
Ταµείο Συνοχής κατά τη νέα προγραµµατική περίοδο 2014-2020 σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 164/2018 
(Α∆Α:ΨΞ52ΩΡ6-ΨΥΥ) Α.∆.Σ. Εορδαίας. 
Η πρόταση του ∆ήµου εξειδικεύονταν στα κάτωθι υποέργα : 
α) Υποέργο 1ο : « Προµήθεια οχηµάτων συλλογής βιοαποβλήτων ∆ήµου Εορδαίας », συνολικού  ποσού 
451.593,44 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ποσού 87.405,18 ευρώ Φ.Π.Α. ( 24%)  και επιπλέον  ιδιωτική 
συµµετοχή που ανέρχεται  στο ποσό των 1.006,56 ευρώ   
β) Υποέργο 2ο : «Προµήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων του ∆ήµου Εορδαίας» , συνολικού ποσού 
98.954,64 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ποσού 19.152,51 ευρώ Φ.Π.Α. ( 24%) και επιπλέον ιδιωτική 
συµµετοχή που ανέρχεται στο ποσό των 220,56 ευρώ 
γ) Υποέργο 3ο : «∆ηµοσιότητα προγράµµατος διαχείρισης βιοαποβλήτων του ∆ήµου Εορδαίας» 
συνολικού προϋπολογισµού  19.955,52 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ποσού 3.862,36 ευρώ Φ.Π.Α. ( 24%) 
και επιπλέον ιδιωτική συµµετοχή που ανέρχεται στο ποσό των  44,48 ευρώ  
δ) Υποέργο 4ο : «Προµήθεια οικιακών κάδων κοµποστοποίησης του ∆ήµου Εορδαίας» συνολικού 
προϋπολογισµού  22.320,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ποσού 4.320,00 ευρώ  Φ.Π.Α. ( 24%) 
 Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης εξέδωσε την υπ’αριθµ. : 165/17-07-2020 (Α∆Α:6ΘΘ77ΛΨ-Β6Λ) απόφαση 
ένταξης της ως άνω πράξης στο ως άνω Επιχειρησιακό πρόγραµµα µε κωδικό ΜΙS : 503897 και µε συνολική 
δηµόσια δαπάνη 592.823,60 ευρώ. Η ιδιωτική συµµετοχή ανέρχεται στα 1,271,60 ευρώ.  
To συνολικό κόστος της πράξης ανέρχεται στα 594.095,20 ευρώ (συµπεριλαµβανόµενου ΦΠΑ 24%) .Το 
ποσό της ιδιωτικής δαπάνης (ιδιωτική συµµετοχή ) που δεν εγγράφεται στο Π∆Ε ανέρχεται σε 1.271,60 € 
και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους του ∆ήµου Εορδαίας. 
Ο ∆ήµος Εορδαίας µε την µε αριθ. 5/2021 (Α∆Α: ΩΤΨ2ΩΡ6-Μ13) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
αποφάσισε την έγκριση της µε αριθµ. : 2/2018 Μελέτης της ∆/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & 
Ποιότητας Ζωής µε τίτλο: «Προµήθεια κάδων για την εφαρµογή προγραµµάτων χωριστής συλλογής αστικών 
βιοαποβλήτων του ∆ήµου Εορδαίας». Συγκεκριµµένα η µελέτη προβλέπει την προµήθεια 560 πλαστικών 
κάδων βιοαποβλήτων χωρητικότητας 240 lt, 350 πλαστικών κάδων βιοαποβλήτων χωρητικότητας 360 lt, 120 
πλαστικών κάδων βιοαποβλήτων χωρητικότητας 660 lt, 700 οικιακών  πλαστικών κάδων βιοαποβλήτων 
χωρητικότητας 10 lt και 180 οικιακών  πλαστικών κάδων κοµποστοποίησης  χωρητικότητας 350 lt, που θα 
καλύψουν τις ανάγκες του ∆ήµου για τη συλλογή βιοαποβλήτων. 
Για την εν λόγω πράξη, υποβλήθηκε αίτηµα προέγκρισης δηµοπράτησης από το Τµήµα Προγραµµατισµού 
Οργάνωσης και Πληροφορικής, στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης της Π.∆.Μ. και για τα υποέργα 2ο και 4ο  
αυτής  εκδόθηκε η µε αριθµ. 1723/05-05-2021 θετική γνώµη. 
 Στον προϋπολογισµό έτους 2021, στον Κ.Α. 62.7135.0078 µε τίτλο «Προµήθεια κάδων συλλογής  
βιοαποβλήτων του ∆ήµου Εορδαίας» ,έχει εγγραφεί το συνολικό ποσό των 99.175,20 ευρώ εκ των οποίων 
τα 98.954,64 ευρώ από δηµόσια χρηµατοδότησης (ΕΣΠΑ) και τα 220,56 ευρώ από ιδίους πόρους και στον 
K.A. 62.7135.0079 µε τίτλο «Προµήθεια οικιακών κάδων κοµποστοποίησης του ∆ήµου Εορδαίας», έχει 
εγγραφεί το ποσό των 22.320,00 ευρώ το οποίο προέρχεται από δηµόσια χρηµατοδότηση (ΕΣΠΑ) . 
Για την ανωτέρω προµήθεια έχει γίνει πρωτογενές αίτηµα στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ: 20REQ006280964 και 
εγκεκριµένο 21REQ008086447 & 21REQ008086582. 
Οι όροι της διακήρυξης εγκρίθηκαν µε την 113/2021 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. Στο κείµενο της 
διακήρυξης εκ’ παραδροµής δεν προστέθηκαν οι αλλαγές που απαιτούνταν από το παραπάνω έγγραφο της 
Ειδικής Υπηρεσίας διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας. 
Εισηγητικό σκέλος:  
Εξ όλων όσων εκτέθηκαν εισηγούµαστε τη λήψη απόφασης : 
Για την τροποποίηση των όρων διακήρυξης και των συνοδών τευχών της προµήθειας των Υποέργων 2ο και 
4ο µε τίτλο: «Προµήθεια κάδων για την εφαρµογή προγραµµάτων χωριστής συλλογής αστικών 
βιοαποβλήτων ∆ήµου Εορδαίας » της πράξης µε τίτλο :«∆ράσεις βιοαποβλήτων ∆ήµου Εορδαίας» µε 
Κωδικό ΟΠΣ  MIS 5030897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Ειδικής Υπηρεσίας διαχείρισης Ε.Π. 
Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας και  συγκεκριµένα: 

• Στο άρθρο 2.2.5 επικαιροποιήθηκαν τα έτη για τα οποία ζητούνται στοιχεία.  
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• Στο άρθρο 3.2 (σελ 40) διαγράφηκε η παράγραφος που αναφέρεται σε επιπλέον ή λιγότερο φυσικό 
αντικείµενο, αφού αυτό δεν είναι συµβατό µε τους κανόνες του ΕΣΠΑ. 

• Στο παράρτηµα V «Σχέδιο σύµβασης»  προστέθηκαν τρία σχέδια σύµβασης σύµφωνα µε τα τµήµατα 
που µπορεί να δοθεί προσφορά. 

Οι υπόλοιποι όροι παραµένουν ως έχουν.» 
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα 
µέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά.   
                               

Αριθµ. Απόφ. 131/2021 

                                               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. την υπ’αριθµ 113/2021 ΑΟΕ 
3. την υπ’αριθµ. 10771/24-5-2021 εισήγηση του Αυτ/λους Τµ. Προγραµµατισµού  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Τροποποιεί εν µέρει την 113/2021 ΑΟΕ µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης  της προµήθειας των 
Υποέργων 2ο και 4ο µε τίτλο: «Προµήθεια κάδων για την εφαρµογή προγραµµάτων χωριστής συλλογής 
αστικών βιοαποβλήτων ∆ήµου Εορδαίας» της πράξης µε τίτλο: «∆ράσεις βιοαποβλήτων ∆ήµου Εορδαίας» µε 
κωδικό ΟΠΣ MIS: 50308797 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», και τροποποιεί τα άρθρα 2.2.5 και 3.2 ως εξής: 

Α) Αντικαθίσταται το άρθρο 2.2.5 και εγκρίνεται ως εξής: 

2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται κατά τις τρεις (3) τελευταίες, πριν από το έτος του διαγωνισµού, 
οικονοµικές χρήσεις (δηλαδή από 1-1 ως 31-12 για τα έτη 2018, 2019 και 2020), να έχουν συνολικό κύκλο 
εργασιών τουλάχιστον ίσο µε το 100% του συνολικού προϋπολογισµού των υπό ανάθεση ειδών για τα οποία 
υποβάλλουν προσφορά. Για την απόδειξη του παραπάνω κριτηρίου ο διαγωνιζόµενος πρέπει να καταθέσει 
Αντίγραφα Ισολογισµών των ετών 2018, 2019, 2020 (για όσους έχουν υποχρέωση δηµοσίευσης 
ισολογισµού) ή φορολογικών δηλώσεων (Ε1,Ε3,Ε5 ή Ν) της επιχείρησης, ανάλογα µε το είδος αυτής. Ένας 
οικονοµικός φορέας µπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων για το εν λόγω κριτήριο, ασχέτως 
της νοµικής φύσης των δεσµών του µε αυτούς. Αν ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις 
ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 
πόρους, ιδίως, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
Επισηµαίνεται ότι ο προσφέρων οικονοµικός φορέας και ο φορέας στον οποίο στηρίζεται για το παρόν 
άρθρο θα είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύµβασης. Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύµφωνα 
µε τα άρθρα 79 και 80 του Ν. 4412/2016, αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονοµικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016. Υπό τους ιδίους όρους, µία ένωση οικονοµικών φορέων 
µπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Β) αντικαθίσταται το άρθρο 3.2 και εγκρίνεται ως εξής: 
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Β) 3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - ∆ικαιολογητικά προσωρινού 
αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
µέσω του συστήµατος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών  από την κοινοποίηση της 
σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης και τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας 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. 

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 του τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, µπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία 
πρέπει να έχει συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, και ο 
προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσµίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτηµα προς το αρµόδιο 
όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσµίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται µε αποδεικτικά 
έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα 
αρχή παρατείνει την προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση 
των δικαιολογητικών από τις αρµόδιες αρχές 

Το παρόν εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόµιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής και πριν το 
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τηρουµένων των αρχών της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε  

το Τ.Ε.Υ.∆., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισµού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε  το Τ.Ε.Υ.∆.,  

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 
µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του.  
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Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοµίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συµπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόµενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη 
λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την 
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισηµαίνεται ότι, η αρµόδια επιτροπή του διαγωνισµού, 
µε αιτιολογηµένη εισήγησή της, µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή 
µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  ποσοστό 50% στην περίπτωση της 
µεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 15% στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους 
της ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον 
προσωρινό ανάδοχο. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 

Γ) Εγκρίνει στο παράρτηµα V « ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» την προσθήκη τριών σχεδίων σύµβασης µε τα τµήµατα 
που µπορεί να δοθεί πρόσφορα.  

Κατά τα λοιπά ισχύει η 113/2021 ΑΟΕ 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  131/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

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