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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ.95/2021 
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:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
 Εξέταση της ένστασης της εταιρείας Κ.& Ο. ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆Η Ο.Ε. κατά της υπ’αριθµ 86-2021 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆. Εορδαίας, για την ανάδειξη προσωρινού µειοδότη της προµήθειας: 
«Εξοπλισµός κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού ∆. Εορδαίας» . 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  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 εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα , για το οποίο όλα τα 
παρόντα µέλη συµφώνησαν να συζητηθεί. Ο Αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στην Πρόεδρο της Επιτροπής 
εξέτασης ενστάσεων η οποία ανέφερε ότι κατατέθηκε ένσταση κατά της υπ’αριθµ 86/2021 ΑΟΕ από την 
εταιρία Κ.& Ο. ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆Η Ο.Ε. µε Α.Π. 8065/16-4-21.  Σας κάνουµε γνωστό ότι µε την υπ’αριθµ 86-2021 
ΑΟΕ αποφασίστηκαν τα εξής: 
“….2β. Αποδέχεται τις προσφορές  που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόµενοι, καθώς είναι σύµφωνες µε 
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από το ανωτέρω πρακτικό: 

Α/Α  Ονοµατεπώνυµο Αριθ.Πρωτ 

1 «Κ.ΚΑΙ Ο. ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆Η Ο.Ε.»  

 

4745/05-03-2021 

2 «ALAB GLOBAL A.E.B.E.» 5609/16-03-2021 

3. Αναδεικνύει τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία: «ALAB GLOBAL A.E.B.E.», ως προσωρινό ανάδοχο 
της προµήθειας: «Εξοπλισµός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού ∆ήµου Εορδαίας» - 
ΟΜΑ∆Α 4, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τις όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές και προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή ήτοι 5.443,60 µε ΦΠΑ.” 
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Στη συνέχεια η εταιρία Κ.& Ο. ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆Η Ο.Ε. κατέθεσε την µε Α.Π. 8065/16-4-21 ένσταση 

κατά της ανωτέρω ΑΟΕ, η Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων συνεδρίασε και θέτουµε υπόψη σας 
την υπ’αριθµ 8670/23-4-2021 γνωµοδότηση επί του θέµατος η οποία έχει ως εξής:   
“Στην Πτολεµαΐδα  σήµερα την 23-4-2021, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση στο ∆ήµο Εορδαίας η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων, που υποβάλλονται ενώπιον της 
αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών και προµηθειών κατ’ 
εφαρµογή του Ν.4412/16, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 24/2021 απόφαση  της Οικονοµικής 
Επιτροπής, προκειµένου να προβεί στην εξέταση των προβλεπόµενων ενστάσεων και προσφυγών που 
υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.  
“Στην παρούσα συνεδρίαση εξετάζεται η Ένσταση της εταιρείας Κ.& Ο. ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆Η Ο.Ε. κατά του 
Πρακτικού της 13ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆. Εορδαίας για την ανάδειξη προσωρινού 
µειοδότη της προµήθειας: «Εξοπλισµός κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού ∆. Εορδαίας». 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
 
1) Μαρία Καραγιαννάκη, Πρόεδρος 
2) ∆ηµήτριος Χονδροµατίδης, Μέλος 
3) Βασιλική Μάνου, Μέλος 
 
∆ιαπιστωθείσης απαρτίας, η επιτροπή ξεκίνησε τις εργασίες της. 
Στην επιτροπή παραδόθηκε η ένσταση της εταιρείας Κ.& Ο. ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆Η Ο.Ε. κατά του Πρακτικού της 13ης 
συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆. Εορδαίας για την ανάδειξη προσωρινού µειοδότη της 
προµήθειας: «Εξοπλισµός κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού ∆. Εορδαίας». 
 
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
 
1. την µε Α.Π. 3858/26-2-21 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου Εορδαίας, για την ως άνω προµήθεια, 
2. το µε Α.Π. 5770/17-3-21 Πρακτικό ∆ιενέργειας-Αποσφράγισης ∆ικαιολογητικών & Οικονοµικών 
Προσφορών Επαναληπτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού, 
3. τους φακέλους των προσφορών που κατατέθηκαν στον ως άνω ∆ιαγωνισµό, 
4. την µε Α.Π. 8065/16-4-21 Ένσταση της εταιρείας Κ.& Ο. ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆Η Ο.Ε., η οποία κατατέθηκε 
εµπρόθεσµα, 
5. την κατάθεση του απαιτούµενου e-παράβολου µε κωδικό 373081732951 0614 0059, ποσού, 77,38€, 
6. τις διατάξεις του Ν. 4412/16,  
 
διαπίστωσε ότι η προσωρινή ανάδοχος «ALAB GLOBAL A.E.B.E.», σε αντίθεση µε τους λόγους ένστασης  
που αναγράφονται από την Κ.& Ο. ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆Η Ο.Ε., έχει προσκοµίσει τα εξής: 

• στο φάκελο των «∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», Υπεύθυνη ∆ήλωση για την εγγύηση καλής 
λειτουργίας, την παρακαταθήκη ανταλλακτικών, την εξασφάλιση της υγείας και ασφάλειας χρήστη 
υλικών(πρότυπα για εκποµπή τοξικών βλαβερών ουσιών και φορµαλδεΰδης), η οποία αναγράφεται 
ως δικαιολογητικό στο προαναφερόµενο Πρακτικό του ∆ιαγωνισµού και η ενιστάµενη εταιρεία 
επικαλείται ότι δεν υποβλήθηκε, 

• στο φάκελο των «∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», τρία (3) Πιστοποιητικά της Q CERT για την 
εταιρεία «ALAB GLOBAL A.E.B.E.», 
ότι έχει καθιερώσει ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας το οποίο είναι σε συµµόρφωση µε τις 
απαιτήσεις του ∆ιεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015, ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 45001:2018, τα οποία είναι όλα σε χρονική ισχύ, τα οποία αναγράφονται ως δικαιολογητικά στο 
προαναφερόµενο Πρακτικό του ∆ιαγωνισµού και η ενιστάµενη εταιρεία επικαλείται ότι δεν 
υποβλήθηκαν, 

• επίσης στο φάκελο της «Τεχνικής Προσφοράς», τον Πίνακα Απαιτήσεων & Συµµόρφωσης, 
σωστά συµπληρωµένο για την Οµάδα 4, για την οποία και έδωσε προσφορά η προαναφερθείσα 
εταιρεία. 
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Σχετικά µε την µη υποβολή «Αίτησης Υποβολής Προσφοράς» από τον προσωρινό µειοδότη «ALAB 
GLOBAL A.E.B.E.», διαπιστώθηκε η παράλειψη υποβολής της, επειδή όµως σε κανένα άρθρο της 
προαναφερόµενης Αναλυτικής ∆ιακήρυξης δεν αναφέρεται ως λόγος αποκλεισµού από το 
διαγωνισµό η παράλειψη υποβολής της, δεν κρίνεται λόγος αποκλεισµού από τον εν λόγο  
διαγωνισµό, διότι τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του προσφέροντα που αναγράφονται σ’ 
αυτήν, αναφέρονται και στο εξωτερικό του φακέλου, αλλά τα στοιχεία ταυτότητας και στην 
υποβληθείσα στο φάκελο των «∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», Υπεύθυνη ∆ήλωση. 

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή αποφασίζει, 
 
 την απόρριψη του περιεχοµένου της ένστασης της εταιρείας Κ.& Ο. ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆Η Ο.Ε. εφ’ όσον  
διαπιστώθηκε ότι κατά τη διαδικασία ανάδειξης του προσωρινού αναδόχου, τηρήθηκε η διαδικασία που 
ορίζεται από την Αναλυτική ∆ιακήρυξη της προµήθειας και την ισχύουσα νοµοθεσία και επειδή διαπιστώθηκε 
η υποβολή των δικαιολογητικών από τον προσωρινό µειοδότη «ALAB GLOBAL A.E.B.E.», τα οποία η 
ενιστάµενη εταιρεία επικαλέστηκε ότι δεν υπήρχαν. 
 
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. 95/2021 

 

                                       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. το άρθρο 206 παρ.1 του ν.4555/2018 
4. το υπ’αριθµ. 2493/04-08-2020 διαβιβαστικό της Ε.Π. Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας 
5. τις υπ’αριθµ 216/2020 & 291/2021 ΑΟΕ 
6. την µε αριθµ. 3858/26-02-2021 επαναληπτική διακήρυξη ∆ηµάρχου 
7. το υπ’αριθµ. 5770/17-3-2021 πρακτικό διενέργειας –αποσφράγισης δικαιολογητικών & οικονοµικών 
προσφορών 
8. την υπ’αριθµ 86-2021 ΑΟΕ 
9. την µε Α.Π. 8065/16-4-21 Ένσταση της εταιρείας Κ.& Ο. ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆Η Ο.Ε.,  
10. την υπ’αριθµ 8670/23-4-2021 γνωµοδότηση της Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων , σχετ. η 

24-2021 ΑΟΕ  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει  την υπ’αριθµ 8670/23-4-2021 γνωµοδότηση της Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων , η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης και απορρίπτει την  υπ’αριθµ. 8065/16-4-21 εµπρόθεσµη  ένσταση της 
εταιρείας Κ.& Ο. ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆Η Ο.Ε.,  εφ’ όσον  διαπιστώθηκε ότι κατά τη διαδικασία ανάδειξης του 
προσωρινού αναδόχου, τηρήθηκε η διαδικασία που ορίζεται από την Αναλυτική ∆ιακήρυξη της προµήθειας 
και την ισχύουσα νοµοθεσία και επειδή διαπιστώθηκε η υποβολή των δικαιολογητικών από τον προσωρινό 
µειοδότη «ALAB GLOBAL A.E.B.E.», τα οποία η ενιστάµενη εταιρεία επικαλέστηκε ότι δεν υπήρχαν. 

Κατά της παρούσας απόφασης ισχύουν τα αναγραφόµενα στο άρθρο 3.4 της Αναλυτικής ∆ιακήρυξης της 
προµήθειας. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  95/2021. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              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 
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