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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 167/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  19ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 7-6-2021 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. 11803/2-6-2021 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 οικ33506/28-5-
2021 (ΦΕΚ Β’ 2233), β) της υπ’αριθµ. 163/10556/1-6-2021 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει 
απόφαση για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
  Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  του επαναληπτικού συνοπτικού  διαγωνισµού 
για την προµήθεια «Εξοπλισµού στο πολιτιστικό κέντρο Καρυοχωρίου ∆ήµου Εορδαίας » «Προµήθεια 
εξοπλισµού στο Πολιτιστικό Κέντρο Καρυοχωρίου» ,αρ µελ 24/2018, χρηµατοδότηση CLLD/LEADER - 
Κατακύρωση προµήθειας.  
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 

3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. Σπόντης ∆ηµήτριος 
5. Στέφανος Μπίγγας 

2. Αθηνά Τερζοπουλου 
3. ∆ηµήτρης Τσεχελίδης 
 

6. Ευστάθιος Κοκκινίδης  
  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Ο κος. ∆ηµ Καρακασίδης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε ο κος. ∆ηµ. Τσεχελίδης. 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης.  Ο Αντιπρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των 
µελών την υπ’αριθµ 11775/2-6-2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα 
εξής  : 
«ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  του επαναληπτικού συνοπτικού  
διαγωνισµού για την προµήθεια «Εξοπλισµού στο πολιτιστικό κέντρο Καρυοχωρίου ∆ήµου Εορδαίας » - 
Κατακύρωση προµήθειας.  
Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε την έγκριση του µε αριθµ. 11414/31-5-2021 
πρακτικού  ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του επαναληπτικού συνοπτικού   διαγωνισµού για την 
προµήθεια «Εξοπλισµού στο πολιτιστικό κέντρο Καρυοχωρίου ∆ήµου Εορδαίας ». 
Η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης έγιναν µε την 215/2020 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής , η επανάληψη του διαγωνισµού αποφασίστηκε µε  την 292/2020 
Α.Ο.Ε. και η µετάθεση της ηµεροµηνίας του διαγωνισµού µε την 60/2021 Α.Ο.Ε. . Η έγκριση της δαπάνης και 
η ψήφιση της πίστωσης έγινε µε την 116/19-1-2021 απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης. 
Ο διαγωνισµός προκηρύχτηκε µε την µε αριθµ. 3857/26-2-2021 διακήρυξη και διενεργήθηκε την ∆ευτέρα  22-
3-2021. Με τα υπ’ αριθ. 6025/21-3-2021 και 7132/5-4-2021 πρακτικά αποσφράγισης του συνοπτικού 
διαγωνισµού η Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη των : 

1. ΜΑΡΝΑΣΙ∆ΗΣ Ε ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας για τα είδη µε Α/Α 
1,2,3,4,6,7,8,43 
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2. Κ& Ο ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆Η ΟΕ  ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας για τα είδη µε Α/Α 5,9 
3. Χ&Χ ΚΑΛΛΙΟΝΑΤΗ &ΣΙΑ Ο.Ε ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας για τα είδη µε Α/Α 11,18,42 
4. Π.&.Π ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας για τα είδη µε Α/Α 10, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 
Με την υπ΄αριθ. 106/2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα ανωτέρω πρακτικά. Σε 
συνέχεια της απόφασης αυτής, κλήθηκαν οι προσωρινοί ανάδοχοι µε τις υπ’ αριθ. πρωτ. 9947/14-5-2021, 
9946/14-5-2021,9950/14-5-2021 και 9949/14-5-2021 προσκλήσεις του ∆ηµάρχου   να προσκοµίσουν σε 
σφραγισµένο φάκελο, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόµενα από 
το άρθρο 2.2.5.2  της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
Οι ανωτέρω  προσωρινοί ανάδοχοι µετά από την ανωτέρω πρόσκληση του ∆ηµάρχου κατέθεσαν 
εµπρόθεσµα τον φάκελο  µε τα ζητούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης   . Η Επιτροπή έλεγξε τα εν λόγω 
δικαιολογητικά και συνέταξε το µε αριθµ. 11414/31-5-2021  πρακτικό  ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  
µε το οποίο εισηγείται  την κατακύρωση της προµήθειας   στους : 

• ΜΑΡΝΑΣΙ∆Η  Ε ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ   , µε ΑΦΜ 037658118 και έδρα 3ο Χλµ. Πτολεµαΐδας - Φλώρινας, Τ.Κ. 
50200  , την προµήθεια  «Εξοπλισµού στο πολιτιστικό κέντρο Καρυοχωρίου ∆ήµου Εορδαίας » για 
τα είδη µε Α/Α 1,2,3,4,6,7,8,43, έναντι του ποσού 11.250,00 € χωρίς  το ΦΠΑ 

• Κ& Ο ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆Η ΟΕ  , µε ΑΦΜ 082496520 και έδρα 10Χλµ. Θεσσαλονίκη Λαγκαδά , Τ.Κ. 54500  
, την προµήθεια  «Εξοπλισµού στο πολιτιστικό κέντρο Καρυοχωρίου ∆ήµου Εορδαίας » για τα είδη 
µε Α/Α 5,9  έναντι του ποσού 2.070,00 € χωρίς το ΦΠΑ.                                                                                          

• Χ&Χ ΚΑΛΛΙΟΝΑΤΗ &ΣΙΑ Ο.Ε. , µε ΑΦΜ 997751250 και έδρα Ανδριτσαίνης 1 Αγ. ∆ηµήτριος , Τ.Κ. 
17342  , την προµήθεια  «Εξοπλισµού στο πολιτιστικό κέντρο Καρυοχωρίου ∆ήµου Εορδαίας » για 
τα είδη µε Α/Α 11,18,42 έναντι του ποσού 8.410,00 € χωρίς το ΦΠΑ. 

• Π.&.Π ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ , µε ΑΦΜ 800573209 και έδρα Αιόλου 46 Λάρισα , Τ.Κ. 41221  , την προµήθεια  
«Εξοπλισµού στο πολιτιστικό κέντρο Καρυοχωρίου ∆ήµου Εορδαίας » για τα είδη µε Α/Α 10, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 έναντι 
του ποσού 11.317,00 € χωρίς το ΦΠΑ.» 

Πιο συγκεκριµένα στο υπ’αριθµ 11414/31-5-2021 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της 
Επιτροπής διαγωνισµού αναφέρονται τα εξής: 
«Στην Πτολεµαΐδα σήµερα την  31-05-2021, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10π.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 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1) Άτσου ∆ηµήτριος, Αναπληρωµατικός Πρόεδρος 
2) Κατσάλης Νικόλαος, Μέλος 
3) Μαυρίδου Μυροφόρα, Μέλος 
Με τα υπ’ αριθ. 6025/21-3-2021 και 7132/5-4-2021 πρακτικά διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για 
την προµήθεια  «Εξοπλισµού στο πολιτιστικό κέντρου   Καρυοχωρίου ∆ήµου Εορδαίας» (Αριθµ. 
∆ιακήρυξης 3857/26-2-2021), η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη των  :  

1. ΜΑΡΝΑΣΙ∆ΗΣ Ε ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας για τα είδη µε Α/Α 
1,2,3,4,6,7,8,43 

2. Κ& Ο ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆Η ΟΕ  ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας για τα είδη µε Α/Α 5,9 
3. Χ&Χ ΚΑΛΛΙΟΝΑΤΗ &ΣΙΑ Ο.Ε ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας για τα είδη µε Α/Α 

11,18,42 
4. Π.&.Π ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας για τα είδη µε Α/Α 10, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 
Με την υπ΄αριθ. 106/2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό. Σε 
συνέχεια της απόφασης αυτής, κλήθηκαν µε τις υπ’ αριθ. πρωτ. 9947/14-5-2021, 9946/14-5-2021,9950/14-5-
2021 και 9949/14-5-2021 προσκλήσεις του ∆ηµάρχου   να προσκοµίσουν σε σφραγισµένο φάκελο, εντός 
δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόµενα από το άρθρο 2.2.5.2  της 
διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
Οι ανωτέρω προσκλήσεις  κοινοποιήθηκαν στους προσωρινούς ανάδοχο την 14-5-2021.   
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Ο προσωρινός ανάδοχος ΜΑΡΝΑΣΙ∆ΗΣ Ε ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  κατέθεσε στην υπηρεσία το σφραγισµένο φάκελο 
δικαιολογητικών την 17-05-2021 (αριθµ.πρωτ. 10097), συνεπώς εµπροθέσµως.  
Ο προσωρινός ανάδοχος Κ& Ο ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆Η ΟΕ  κατέθεσε στην υπηρεσία το σφραγισµένο φάκελο 
δικαιολογητικών την 20-05-2021 (αριθµ.πρωτ. 10521), συνεπώς εµπροθέσµως.  
Ο προσωρινός ανάδοχος Χ&Χ ΚΑΛΛΙΟΝΑΤΗ &ΣΙΑ Ο.Ε κατέθεσε στην υπηρεσία το σφραγισµένο φάκελο 
δικαιολογητικών την 21-5-2021 (αριθµ.πρωτ. 10685), συνεπώς εµπροθέσµως.  
Ο προσωρινός ανάδοχος Π.&.Π ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ κατέθεσε στην υπηρεσία το σφραγισµένο φάκελο 
δικαιολογητικών την 24-05-2021 (αριθµ.πρωτ. 10917), συνεπώς εµπροθέσµως.  
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση των  ανωτέρω φακέλων και στον έλεγχο 
πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν µε αυτούς.  
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου του  ΜΑΡΝΑΣΙ∆ΗΣ Ε ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  και σε 
µονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν.  
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα: 
1.Υ/∆ (Άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986) ΣΕΠΕ 
2. Υ/∆ (Άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986) απόφασης αποκλεισµού αρθρο 74 ν.4412/2016. 
3. Υ/∆ (Άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986) λόγοι αποκλεισµού παράγραφος 2.2.3.3 (3/2021 διακήρυξη). 
4.Το υπ’αριθµ.8909/10-05-2021 αντίγραφο ποινικού µητρώου για γενική χρήση (ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΩΝ 
ΚΟΖΑΝΗΣ) 
5.Αποδεικτικό ενηµερότητας Α.Α.∆.Ε (10-5-2021) για χρέη προς το δηµόσιο. 
6.Εγγραφο Α.Α.∆.Ε µε τα στοιχεία της επιχείρησης. 
7.Γ.Ε.ΜΗ (10-5-2021) Επιµελητήριο Κοζάνης.    
8.Ενηµερωτικό σηµείωµα ΕΦΚΑ (ότι δεν είναι δυνατή η έκδοση ασφαλιστικής ενηµερότητας 12-05-2021). 
9.Εγγραφο ΕΦΚΑ υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης-καταβολές. 
10.Αντίγραφα συναλλαγών Αlpa Bank.(σε αριθµό τρεις 3). 
11.Ανάλυση µηνιαίας εισφοράς ΕΦΚΑ(Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος 2021). 
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου του  Κ& Ο ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆Η ΟΕ  και σε µονογραφή των 
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν.  
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα: 
1.Το υπ’αριθµ.169392/17-05-2021 Πιστοποιητικό Εγγραφής Επιµελητηρίου Θες/νικης. 
2.ΓΕΜΗ Επιµελητηρίου Θες/νικης. (20-4-2021). 
3.Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θες/νικης(20-4-2021). 
4.Α.Α.∆.Ε Αποδεικτικό για χρέη προς το δηµόσιο(17-5-2021). 
5.ΕΦΚΑ Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενηµερότητας (ν.4611/2019)(17-05-2021). 
6. Υ/∆ (Άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ λόγοι αποκλεισµού 2.2.3.3 (3/2021 
διακήρυξη). 
7. Υ/∆ (Άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ακριβή αντίγραφα πρωτοτύπων. 
8. Υ/∆ (Άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986) ΟΛΓΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΟΥ λόγοι αποκλεισµού 2.2.3.3 (3/2021 διακήρυξη) 
9. Υ/∆ (Άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986) ΟΛΓΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΟΥ ακριβή αντίγραφα πρωτοτύπων. 
10.Αντίγραφο πονικού µητρώου για γενική χρήση(Εισαγγελία πρωτοδικών Θες/νικης) ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ(29-03-2021). 
11. Αντίγραφο ποινικού µητρώου για γενική χρήση(Εισαγγελία πρωτοδικών Θες/νικης) ΟΛΓΑ 
ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΟΥ(29-03-2021). 
12.Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας Πρωτοδικείο Θες/νικής. 
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου του  Χ&Χ ΚΑΛΛΙΟΝΑΤΗ &ΣΙΑ Ο.Ε και σε 
µονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν.  
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα: 
1. Αντίγραφο ποινικού µητρώου για γενική χρήση(Εισαγγελία πρωτοδικών Αθήνας) 
(15-2-2021 ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ). 
2. Αντίγραφο ποινικού µητρώου για γενική χρήση(Εισαγγελία πρωτοδικών Αθήνας) 
(18-05-2021 ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ). 
3. Αντίγραφο ποινικού µητρώου για γενική χρήση(Εισαγγελία πρωτοδικών Αθήνας) 
(17-2-2021 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ). 
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4. Υ/∆ (Άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986) ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ Αθέτησης υποχρεώσεων για καταβολή 
φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών(20-5-2021). 
5. Υ/∆ (Άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986) ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ Ενήµερη ως προς τις ασφαλιστικές και 
φορολογικές υποχρεώσεις(20-5-2021). 
6.ΤAXIS NET µέλη(22-3-2021). 
7. ΤAXIS NET ∆ραστηριότητες Επιχείρησης (22-3-2021). 
8. ΤAXIS NET µέλη(20-5-2021). 
9. ΤAXIS NET ∆ραστηριότητες Επιχείρησης (20-5-2021) 
10.ΕΦΚΑ Αποδεικτικό Ασφαλιστικής ενηµερότητας ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ. 
11. ΕΦΚΑ Αποδεικτικό Ασφαλιστικής ενηµερότητας ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ. 
12. ΕΦΚΑ Αποδεικτικό Ασφαλιστικής ενηµερότητας χ&χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ&ΣΙΑ Ο.Ε. 
13.Πιστοποιητικό ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 
14.Α.Α.∆.Ε Αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το δηµόσιο(15-4-2021). 
15. .Α.Α.∆.Ε Αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το δηµόσιο(24-2-2021). 
16.Πιστοποιητικό ΕΒΕΑ(21-2-2021). 
17.Πιστοποιητικό ΕΒΕΑ (10-5-2021). 
18. Υ/∆ (Άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986) ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ Νόµιµη εκπρόσωπος(20-5-2021).  
19.ΓΕΜΗ Εκπροσώπησης 22-2-2021. 
20 ΓΕΜΗ Εκπροσώπησης 11-5-2021. 
21.ΓΕΜΗ Γενικό πιστοποιητικό 22-2-2021. 
22.ΓΕΜΗ Γενικό Πιστοποιητικό 11-5-2021. 
23.Τροποποιήση Καταστατικού 20-10-2020. 
24. Υ/∆ (Άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986) ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ ΣΕΠΕ(20-5-2021). 
25. Υ/∆ (Άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986) ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ λόγοι Αποκλεισµού(20-5-2021). 
26. Υ/∆ (Άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986) ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ ακριβή αντίγραφα πρωτοτύπων(20-5-
2021). 
27. Υ/∆ (Άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986) ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ απόφασης αποκλεισµού άρθρο 74 
ν.4412/2016(20-5-2021). 
28.Αίτηµα Παράτασης υποβολής δικαιολογητικών(20-5-2021). 
29.Αίτηση –Υ/∆ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ(αντίγραφο ποινικού µητρώου). 
30. Υ/∆ (Άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986) ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ (11-5-2021)για πιστοποιητικό για πονικό 
µητρώο. 
31.EMAIL αντίγραφο ποινικού µητρώου αρ.πρωτ.178885/24-5-2021 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ. 
32.Συµπληρωµατικός φάκελος µε αριθµ.πρωτ.11353/28-5-2021(αντίγραφο ποινικού µητρώου 
αρ.πρωτ.178885/24-5-2021) ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ. 
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου του  Π.&.Π ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ και σε µονογραφή των 
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν.  
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα: 
1.Αντίγραφο πονικού µητρώου για γενική χρήση (αρ.πρωτ 15132/21-5-2021). 
2.Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας Π&Π ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ.(Αρ.πρωτ.1307849/21-5-2021). 
3. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας Π&Π ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ.(Αρ.πρωτ.1009844/4-11-2020). 
4.ΕΦΚΑ αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Αρ.πρωτ.526985/17-12-
2020). 
5.Ένορκη Βεβαίωση ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ.(352/2021). 
6.Α.Α.∆.Ε Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας (21-5-2021). 
7. Α.Α.∆.Ε Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας (12-3-2021). 
8.Πιστοποιητικό Πρωτοδικείο Λάρισας αρ.287/2021(26-1-2021). 
9.Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου Λάρισας.(397/16-4-2021). 
10. Υ/∆ (Άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986) Νόµιµος εκπρόσωπος ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ. 
11. Υ/∆ (Άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986) Λόγοι αποκλεισµού αρ.74 ν.4412/2016(21-5-2021). 
12. Υ/∆ (Άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986) για αθέτηση υποχρεώσεων καταβολής φόρων & κοινωνικής 
ασφάλισης(21-5-2021). 
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13. Υ/∆ (Άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986) ΣΕΠΕ 2.2.3.2γ(21-5-2021). 
14. Υ/∆ (Άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986) λόγοι αποκλεισµού 2.2.3.3.παραγράφου(21-5-2021). 
15. Υ/∆ (Άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986)δεν απασχολεί προσωπικό(ΕΦΚΑ διαχειριστής)(21-5-2021). 
16.Τροποποίηση Καταστατικού ΙΚΕ(17-3-2020). 
17.Βεβαίωση Επιµελητηρίου Λάρισας (25-4-2014,σύσταση εταιριών). 
18.ΓΕΜΗ (19-4-2021) Γενικό Πιστοποιητικό. 
19.ΓΕΜΗ (19-4-2021) Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης . 
20. ΤAXIS NET (18-5-2021) Στοιχεία µελών. 
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.5.2. της διακήρυξης.  
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
1. την υπ’ αριθ. 3857/26-2-2021 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου  
2. τις υποβληθείσες προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
4. την υπ’ αριθ. 106/2021 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής, µε την οποία αναδείχτηκαν ως προσωρινοί 
ανάδοχοι οι ανωτέρω οικονοµικοί φορείς 
5. τις υπ’ αριθ. πρωτ. 9947/14-5-2021, 9946/14-5-2021,9950/14-5-2021 και 9949/14-5-2021 προσκλήσεις 
προσκόµισης δικαιολογητικών 
6. τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου που κατέθεσαν οι προσωρινοί ανάδοχοι 
 
προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή: 
 
 

Να  κατακυρωθεί η προµήθεια στους:                                         
1.ΜΑΡΝΑΣΙ∆ΗΣ Ε ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  για τα είδη µε Α/Α 1,2,3,4,6,7,8,43 
2.Κ& Ο ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆Η ΟΕ  για τα είδη µε Α/Α 5,9 
3.Χ&Χ ΚΑΛΛΙΟΝΑΤΗ &ΣΙΑ Ο.Ε για τα είδη µε Α/Α 11,18,42 
4.Π.&.Π ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ για τα είδη µε Α/Α 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41. 

γιατί κατέθεσαν όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης….» 
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα 
µέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά. 
                               

Αριθµ. Απόφ. 167/2021 

                                               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 ισχύουν 
3. το άρθρο 206 παρ.1 του ν.4555/2018 
4. την από 18-9-2020 εισήγηση του Αντιδηµάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών 
5. το υπ’αριθµ. 2492/04-08-2020 διαβιβαστικό της Ε.Π. Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας 
6. τις υπ’αριθµ 215/2020 ΑΟΕ & 292/2020 ΑΟΕ 
7. την υπ’αριθµ 3857/26-2-2021 επαναληπτική  διακήρυξη ∆ηµάρχου 
8. τα υπ’αριθµ 6025/22-3-2021& 7132/5-4-2021 πρακτικά διενέργειας αποσφράγισης δικαιολογητικών & 
οικονοµικών προσφορών της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού 
9. την 106-2021 ΑΟΕ  
10.το υπ’αριθµ 11414/31-5-2021 πρακτικό έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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1. Εγκρίνει το υπ’αριθµ 11414/31-5-2021 πρακτικό έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής 
διενέργειας του επαναληπτικού διαγωνισµού της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης για 
την προµήθεια µε τίτλο:  «Προµήθεια εξοπλισµού στο Πολιτιστικό Κέντρο Καρυοχωρίου» , προϋπολογισµού 
40.322,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, αριθµ µελ 24/2018, χρηµατοδότηση CLLD/LEADER , το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης.  
2. Αναδεικνύει τους κατωθι αναγραφόµενος οικονοµικούς φορείς ως οριστικούς αναδόχους , διότι κατέθεσαν 
όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, ως εξής:  
Α.ΜΑΡΝΑΣΙ∆Η  Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ   , µε  έδρα 3ο Χλµ. Πτολεµαΐδας - Φλώρινας, Τ.Κ. 50200  , την προµήθεια  
«Εξοπλισµού στο πολιτιστικό κέντρο Καρυοχωρίου ∆ήµου Εορδαίας » για τα είδη µε Α/Α 1,2,3,4,6,7,8,43, 
έναντι του ποσού 11.250,00 € χωρίς  το ΦΠΑ 
Β. Κ& Ο ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆Η ΟΕ  , µε  έδρα 10Χλµ. Θεσσαλονίκη Λαγκαδά , Τ.Κ. 54500  , την προµήθεια  
«Εξοπλισµού στο πολιτιστικό κέντρο Καρυοχωρίου ∆ήµου Εορδαίας » για τα είδη µε Α/Α 5,9  έναντι του 
ποσού 2.070,00 € χωρίς το ΦΠΑ.                                                                                          
Γ.Χ&Χ ΚΑΛΛΙΟΝΑΤΗ &ΣΙΑ Ο.Ε. , µε έδρα Ανδριτσαίνης 1 Αγ. ∆ηµήτριος , Τ.Κ. 17342  , την προµήθεια  
«Εξοπλισµού στο πολιτιστικό κέντρο Καρυοχωρίου ∆ήµου Εορδαίας » για τα είδη µε Α/Α 11,18,42 έναντι του 
ποσού 8.410,00 € χωρίς το ΦΠΑ. 
∆. Π.&.Π ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ , µε  έδρα Αιόλου 46 Λάρισα , Τ.Κ. 41221  , την προµήθεια  «Εξοπλισµού στο 
πολιτιστικό κέντρο Καρυοχωρίου ∆ήµου Εορδαίας » για τα είδη µε Α/Α 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 έναντι του ποσού 11.317,00 € χωρίς το 
ΦΠΑ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, κατ’ εφαρµογή του σχετικού άρθρου της υπ’αριθµ. 3857/26-2-
2021 επαναληπτικής  διακήρυξης ∆ηµάρχου 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  167/2021. 

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