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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 179/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  22ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 25-6-2021 ηµέρα Παρασκευή 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. 12936/18-6-2021 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 ή µη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της προµήθειας µε τίτλο: «Προµήθεια 
ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 2κµ», 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 
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. ∆ηµήτρης Τσεχελίδης  
5. Στέφανος Μπίγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. Αθηνά Τερζοπουλου 
3. Σπόντης ∆ηµήτρης 
 
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Το µέλος κ. 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  έθεσε υπόψη των µελών την υπ’ αριθ. 12677/15-6-2021 εισήγηση της ∆/νσης 
Οικ/κων Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα έξης : 
Θέµα : Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της προµήθειας µε τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2κµ».  
Σας υποβάλλουµε  συνηµµένα τα παρακάτω  δικαιολογητικά  για την κατακύρωση  της προµήθειας µε τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2κµ».  
Α/Α ΕΣΗ∆ΗΣ 107041  ήτοι: 

1) Απόφαση Ο.Ε. 249/2020 «Αποδοχή ποσού χρηµατοδότηση από ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» .  
2) Μελέτη 22/2020 της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου  

για την «Προµήθεια ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 2κµ» . 
3) Πρωτογενές 20REQ007755887 . 
4) Εγκεκριµένο 20REQ007781287 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 1247/3-12-2020. 
5) Εγκεκριµένο 21REQ008102413 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 113/19-1-2021. 
6) Απόφαση Ο.Ε. µε αριθµ. 282/2020 «έγκριση µελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης. 
7) Αναλυτική ∆ιακήρυξη ∆ηµάρχου µε αριθµ. 4180/2-3-2021. 
8) Προκήρυξη διακήρυξης- ∆ιαβιβαστικό στις εφηµερίδες- Αντίγραφα φύλλων εφηµερίδων. 
9) Πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών µε αρ. πρωτ. 6535/29-3-2021. 
10) Απόφαση Ο.Ε. µε αριθµ.85/2021 « Έγκριση πρώτου πρακτικού» 
11) Μήνυµα ενηµέρωσης προσφερόντων για την Α.Ο.Ε. 85/2021 (µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ). 
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12) Μήνυµα προς προµηθευτές  για το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών. 
13) Πρακτικό αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών 9714/12-5-2021. 
14) Την οικονοµική  προσφορά του  προµηθευτή . 
15) Απόφαση Ο.Ε. µε αριθµ. 117/2021 «έγκριση πρακτικού αποσφράγισης – ορισµός προσωρινού 

αναδόχου» 
16) Μήνυµα ενηµέρωσης προµηθευτών για την απόφαση Ο.Ε. 117/2021( µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ). 
17) Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης µε αριθµ. 11514/31-5-2021 προς 

προσωρινό  ανάδοχο. – Αποστολή µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ. 
18) Πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης  12422/10-6-2021. 
19) Αντίγραφα δικαιολογητικών συµµετοχής και δικαιολογητικών κατακύρωσης του προµηθευτή.» 

Στη συνέχεια η Επιτροπή διαγωνισµού προεβη στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης  και 
συνέταξε το υπ’αριθµ 12422/10-6-2021 πρακτικό στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

«Στην Πτολεµαΐδα σήµερα την 10-6-2021, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00π.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 συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 23/2021 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 
υπέβαλε ο προσωρινός µειοδότης 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: 

 

Α/Α Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠaΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος 
 
ΜΠΟΓ∆ΑΝΗ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ 

2. Τακτικό Μέλος ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

3. Τακτικό Μέλος 
 
ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ 

 

• Με το υπ’ αριθ. 9714/12-5-2021 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών 
και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την 
ανάδειξη του ECOSOLUΤION-ΖΗΣΗΣ ∆. ΖΙaΓΑΣ ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας: ενός (1) 
αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 2κµ. 

 

Με την υπ΄αριθ. 117/2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και 
κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ. 

 

• Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στον ανωτέρω προσωρινό ανάδοχο, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, 
ηλεκτρονική πρόσκληση ( αριθµ. πρωτ. 11514/31-5-2021) µε τον οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός 
προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης 
, 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 ανωτέρω 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. 
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Σύµφωνα µε το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, 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 τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

 
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου και στον έλεγχο 
πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν µε αυτόν. 

 

• Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ κοινοποιήθηκε στον προσωρινό 
ανάδοχο την 31-5-2021. 
Ο προσωρινός ανάδοχος ECOSOLUΤION-ΖΗΣΗΣ ∆. ΖΙaΓΑΣ υπέβαλλε ηλεκτρονικά την 01 06--2021 το 
φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 
Συνεπώς, η κατάθεσή του ήταν εµπρόθεσµη. 

 

• Η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλου
των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν στον ηλεκτρονικό φάκελο του προσωρινού αναδόχου 
ECOSOLUΤION-ΖΗΣΗΣ ∆. ΖΙaΓΑΣ είναι τα ακόλουθα: 

 

• ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡaΟΥ 

• ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛaΣΗ ΤΟΥ Ν. 1599/1986 

• ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡaΟΥ/ΓΕΜΗ 

• ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΒΕΒΑΙaΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙaΝ 

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ DIN EN ISO 9001:2015 

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ DIN EN ISO 14001:2015 

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ DIN EN ISO 45001:2018 

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Q-CERT ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Q-CERT ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 

• ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ∆ΗΛaΣΕΙΣ ΦΠΑ (4) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΠΟ 1/1/2020-31-12-2020 

• ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚaΝ ΣΤΟΙΧΕΙaΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΚΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 1/1/2019 -31/12/2019 

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ∆ΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡaΤΟ∆ΙΚΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗΤΡaΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕaΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΥΠΑΓaΓΗΣ ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡaΤΟ∆ΙΚΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

• ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ e-ΕΦΚΑ 

• ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤaΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΑ∆Ε 

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤaΧΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡaΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

• ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ (2) 
 

Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως 
προβλέπεται στο παραπάνω άρθρο της διακήρυξης, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, 
κατά την έναρξη της διαδικασίας. 
Ο φάκελος έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου 11771/2-6-2021. 
Συνεπώς,κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι εµπρόθεσµη. 
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε µονογραφή των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στον φάκελο του προσωρινού αναδόχου 
ECOSOLUΤION-ΖΗΣΗΣ ∆. ΖΙaΓΑΣ είναι τα ακόλουθα: 
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• ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡaΟΥ 

• ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛaΣΗ ΤΟΥ Ν. 1599/1986 

• ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡaΟΥ/ΓΕΜΗ 

• ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΒΕΒΑΙaΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙaΝ 

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ DIN EN ISO 9001:2015 

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ DIN EN ISO 14001:2015 

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ DIN EN ISO 45001:2018 

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Q-CERT ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Q-CERT ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 

• ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ∆ΗΛaΣΕΙΣ ΦΠΑ (4) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΠΟ 1/1/2020-31-12-2020 

• ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚaΝ ΣΤΟΙΧΕΙaΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΚΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 1/1/2019 -31/12/2019 

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ∆ΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡaΤΟ∆ΙΚΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗΤΡaΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕaΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΥΠΑΓaΓΗΣ ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡaΤΟ∆ΙΚΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

• ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ e-ΕΦΚΑ 

• ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤaΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΑ∆Ε 

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤaΧΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡaΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

• ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ (2) 
 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη 
µορφή είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης. 

 
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή να κατακυρωθεί προµήθεια
 ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας  2κµ στην 
ECOSOLUΤION-ΖΗΣΗΣ ∆. ΖΙaΓΑΣ έναντι του ποσού των 120.300,00 € χωρίς το Φ.Π.Α., γιατί 
κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 
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. 179/2021 

                                               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 
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8. το υπ’αριθµ. 9714/12-5-2021 πρακτικό αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών & την 
υπ’αριθµ.117/2021 ΑΟΕ 
9.  Την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης µε αριθµ. πρωτ. 11514/31-5-2021 προς 
προσωρινό  ανάδοχο. – Αποστολή µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ 
10. το υπ’αριθµ. 12422/10-6-2021 πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης   

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Εγκρίνει το υπ’αριθµ 12422/10-6-2021 πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης  της 
Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, για την προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια ενός 
(1) αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 2κµ»,  προϋπολογισµού 150.000,00 ευρώ και  χρηµατοδότηση 
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης. 
2.  Αναδεικνύει τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία: ECOSOLUΤION-ΖΗΣΗΣ ∆. ΖΙΩΓΑΣ οριστικό ανάδοχο 
και κατακυρώνει σ’αυτον την προµήθεια µε τίτλο: «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 120.300,00€ 
(χωρίς 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  179/2021. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
       1. Σεβαστού Ζαφειρούλα    

2. Κυριάκος Αντωνιάδης 
3. ∆ηµήτριος Τσεχελίδης  
4. Στέφανος Μπιγγας 
5. Ευστάθιος Κοκκινίδης 
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