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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 193/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  24ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 13-7-2021 ηµέρα Τρίτη 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. 14496/8-7-2021πρόσκληση 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. 41332/2-7-
2021, β) της υπ’αριθµ. 168/13727/5-7-2021 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το 
παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της προµήθειας µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ». 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  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. Σπόντης ∆ηµήτρης 
5. Στέφανος Μπίγγας 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
3. Αθηνά Τερζοπουλου 
4. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών το εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα , για το οποίο όλα τα παρόντα 
µέλη συµφώνησαν να συζητηθεί. Στην συνέχεια ο Αντιπρόεδρος ανέφερε τo υπ’αριθµ. 14515/9-7-2021 
έγγραφο της ∆/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών µε θέµα: «Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης της προµήθειας µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» και στο οποίο 
αναφέρονται τα εξής:  
«Σας υποβάλλουµε  συνηµµένα τα παρακάτω  δικαιολογητικά  για την κατακύρωση  της προµήθειας µε τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ». Α/Α ΕΣΗ∆ΗΣ 113006  ήτοι: 

1) Πρωτογενές 21REQ008146712 . 
2) Εγκεκριµένο 21REQ008146712 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 340/6-2-2021. 
3) Απόφαση Ο.Ε. µε αριθµ. 59/20221 «έγκριση µελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης. 
4) Αναλυτική ∆ιακήρυξη ∆ηµάρχου µε αριθµ. 8329/20-4-2021 - Μελέτη 1/2021 της ∆ιεύθυνσης 

Περιβάλλοντος . 
5) Προκήρυξη διακήρυξης- ∆ιαβιβαστικό στις εφηµερίδες- Αντίγραφα φύλλων εφηµερίδων. 
6) Πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών µε αρ. πρωτ. 10164/17-5-2021. 
7) Ειδική πρόσκληση για το άνοιγµα οικονοµικών προσφορών – Αποστολή µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ προς 

προµηθευτές  για το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών. 
8) Πρακτικό αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών 11762/2-6-2021. 
9) Την οικονοµική  προσφορά του  προµηθευτή . 
10) Απόφαση Ο.Ε. µε αριθµ. 165/2021 «έγκριση πρακτικού αποσφράγισης – ορισµός προσωρινού 

αναδόχου» 
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11) Μήνυµα ενηµέρωσης προµηθευτών για την απόφαση Ο.Ε. 165/2021( µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ). 
12) Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης µε αριθµ. 12840/17-6-2021 προς 

προσωρινό  ανάδοχο. – Αποστολή µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ. 
13) Πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης  14491/8-7-2021. 

Αντίγραφα δικαιολογητικών συµµετοχής και δικαιολογητικών κατακύρωσης του προµηθευτή» 
Πιο συγκεκριµένα στο υπ’αριθµ 14491/8-7-2021 πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης 
αναφέρονται τα εξής:  

«Στην Πτολεµαΐδα σήµερα την 8η Ιουλίου 2021, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00π.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 κάδων απορριµµάτων ((Αριθµ. ∆ιακήρυξης 8329/20-4-2021), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 

113006 αριθµό συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 21PROC008493515. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
 

Α/Α Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος 
 
ΜΠΟΓ∆ΑΝΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ 

2. Τακτικό Μέλος ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

3. Τακτικό Μέλος 
 
ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ 

 
Με το υπ’ αριθ. 11762/02-06-2021 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών και 
ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την 
ανάδειξη του Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας: κάδων 
απορριµµάτων. 

Με την υπ΄αριθ. 165/2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και 
κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ. 

2.Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στον ανωτέρω προσωρινό ανάδοχο, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, 
ηλεκτρονική πρόσκληση ( αριθµ. πρωτ. 12840/17-6-2021) 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. 

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. 
3.Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ κοινοποιήθηκε στον     προσωρινό 
ανάδοχο την 17-6-2021. 
Ο προσωρινός ανάδοχος Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. υπέβαλλε ηλεκτρονικά την 18-06- 2021 το φάκελο 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
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Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εµπρόθεσµη. 

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

 
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν στον ηλεκτρονικό φάκελο του προσωρινού αναδόχου Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ο.Ε. είναι τα ακόλουθα: 

 

1. Υ.∆. για την ακρίβεια των συνυποβαλλοµένων ιδιωτικών εγγράφων-φυλλαδίων 
2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου ηµερ.4/3/2021 
3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου ηµερ.26/5/2021 
4. Αποδεικτικό Ενηµερότητας ηµερ.1/4/2021 
5. Αποδεικτικό Ενηµερότητας ηµερ.2/6/2021 
6. Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενηµερότητας ηµερ.30/6/2021 
7. Υ.∆.. ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική η διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ 
8. Το υπ΄αριθµ. 2578/2021 Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων 
9. Το υπ΄αριθµ. 2579/2021 Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων 
10. Το υπ΄αριθµ. 2580/2021 Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων 
11. Το υπ΄αριθµ. 2581/2021 Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων 
12. Το υπ΄αριθµ.4197/2021 Πιστοποιητικό ∆ικαστικής Φερεγγυότητας από το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων 
13. Το υπ΄αριθµ.1465344.2114334/15-4-2021 Γενικό Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.Μ.Η Ιωαννίνων 
14. Το υπ΄αριθµ.1525888.2208264/15-4-2021 Γενικό Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.Μ.Η Ιωαννίνων 
15. Αντίγραφο Πιστοποιηµένης Πληροφόρισης Περί δραστηριότητες επιχείρησης από ΑΑ∆Ε 
16. Υ.∆. ως διαχειριστής και νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας Χ.ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε µε 

διακριτικό τίτλο P.W.C.O.E , καθώς και ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος της εταιρείας σε χρονικό 
διάστηµα (2) ετών πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια Ελεγκτικά Οργανα. 

17. Υ.∆. σύµφωνα µε τα οριζόµενα των άρθρων 18, 24,48 του ν.4412/2016 
18. Υ.∆. περί µη έκδοσης, σε βάρος της εταιρείας απόφαση αποκλεισµού 
19. Το υπ΄αριθµ.740/14-4-2021 Πιστοποιητικό Μητρώου Επιχειρήσεων από το Επιµελητήριο Ιωαννίνων 
20. Το υπ΄αριθµ.1080/16-6-2021 Πιστοποιητικό Μητρώου Επιχειρήσεων από το Επιµελητήριο 

Ιωαννίνων 
21. Υ.∆. για την εκτέλεση των συµβάσων για τα έτη 2018,2019 και 2020 
22. Πιστοποιητικό Q-CERT ISO 9001:2015 
23. Πιστοποιητικό Q-CERT ISO 14001:2015 
24. Πιστοποιητικό Q-CERT ISO 45001:2018 
25. Το υπ΄αριθµ. 1465344.2114335/15-4-2021 Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπρσώπησης απο το 

Επιµελητήριο Ιωαννίνων 

26. Το υπ΄αριθµ. 1525888.2208265/16-6-2021 Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπρσώπησης απο το 
Επιµελητήριο Ιωαννίνων 

27. Ιδιωτικό Συµφωνητικό Σύστασης Οµόρρυθµης Εταιρείας 
28. Τροποποίηση και Κωδικοποίηση Καταστατικού της Χ.ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ΚΑΙ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ 

ΤΙΤΛΟ P.W.C.O.E 
29. Υ.∆. περί νόµιµης σύστασης µεταβολών και εκπροσώπησης που ισχύουν κατά την 

υποβολή τους. 
5.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 13053/22-06-2021.  
Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι εµπρόθεσµη. 
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Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε µονογραφή των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στον φάκελο του προσωρινού αναδόχου Χ. 
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. είναι τα ακόλουθα: 

1. Υ.∆. για την ακρίβεια των συνυποβαλλοµένων ιδιωτικών εγγράφων-φυλλαδίων 
2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου ηµερ.4/3/2021 
3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου ηµερ.26/5/2021 
4. Αποδεικτικό Ενηµερότητας ηµερ.1/4/2021 
5. Αποδεικτικό Ενηµερότητας ηµερ.2/6/2021 
6. Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενηµερότητας ηµερ.30/6/2021 
7. Υ.∆. ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική η διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ 
8. Το υπ΄αριθµ. 2578/2021 Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων 
9. Το υπ΄αριθµ. 2579/2021 Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων 
10. Το υπ΄αριθµ. 2580/2021 Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων 
11. Το υπ΄αριθµ. 2581/2021 Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων 
12. Το υπ΄αριθµ.4197/2021 Πιστοποιητικό ∆ικαστικής Φερεγγυότητας από το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων 
13. Το υπ΄αριθµ.1465344.2114334/15-4-2021 Γενικό Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.Μ.Η Ιωαννίνων 
14. Το υπ΄αριθµ.1525888.2208264/15-4-2021 Γενικό Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.Μ.Η Ιωαννίνων 
15. Αντίγραφο Πιστοποιηµένης Πληροφόρισης Περί δραστηριότητες επιχείρησης από ΑΑ∆Ε 
16. Υ.∆. ως διαχειριστής και νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας Χ.ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε µε 

διακριτικό τίτλο P.W.C.O.E , καθώς και ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος της εταιρείας σε χρονικό 
διάστηµα (2) ετών πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια Ελεγκτικά Οργανα. 

17. Υ.∆. σύµφωνα µε τα οριζόµενα των άρθρων 18, 24,48 του ν.4412/2016 
18. Υ.∆. περί µη έκδοσης, σε βάρος της εταιρείας απόφαση αποκλεισµού 
19. Το υπ΄αριθµ.740/14-4-2021 Πιστοποιητικό Μητρώου Επιχειρήσεων από το Επιµελητήριο Ιωαννίνων 
20. Το υπ΄αριθµ.1080/16-6-2021 Πιστοποιητικό Μητρώου Επιχειρήσεων από

 το Επιµελητήριο Ιωαννίνων 
21. Υ.∆. για την εκτέλεση των συµβάσων για τα έτη 2018,2019 και 2020 
22. Πιστοποιητικό Q-CERT ISO 9001:2015 
23. Πιστοποιητικό Q-CERT ISO 14001:2015 
24. Πιστοποιητικό Q-CERT ISO 45001:2018 
25. Το υπ΄αριθµ. 1465344.2114335/15-4-2021 Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπρσώπησης απο το 

Επιµελητήριο Ιωαννίνων 
26. Το υπ΄αριθµ. 1525888.2208265/16-6-2021 Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπρσώπησης απο το 

Επιµελητήριο Ιωαννίνων 
27. Ιδιωτικό Συµφωνητικό Σύστασης Οµόρρυθµης Εταιρείας 
 

28. Τροποποίηση και Κωδικοποίηση Καταστατικού της Ο.Ε Χ.ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ΚΑΙ 
∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ P.W.C.O.E 

29. Υ.∆. περί νόµιµης σύστασης µεταβολών και εκπροσώπησης που ισχύουν κατά την 
υποβολή τους. 

 
6.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. 

 
7.Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή να κατακυρωθεί η προµήθεια 
κάδων απορριµµάτων στην Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. έναντι του ποσού των 59.919,80€ 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.» 
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Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα 
µέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά. 
                               

Αριθµ. Απόφ. 193/2021 

                                               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 ισχυουν   
3.το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018 
4. το πρωτογενές αίτηµα 21REQ008103967. 
5.το εγκεκριµένο 21REQ008146712 (AAY 340/6-2-2021) 
6. η µε αριθµ. 1/2021  µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος- Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής 
7. την υπ’αριθµ 59/2021 ΑΟΕ 
8. την υπ’αριθµ. 8329/20-04-2021 ∆ιακήρυξη, η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 113006 αριθµό συστήµατος 
ΕΣΗ∆ΗΣ, δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 21PROC008493515  2021-04-20. 
9. το µε αριθµ. 10164/17-5-2021 πρακτικό διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών 
προσφορών & το µε αριθµ. 11762/2-6-2021 πρακτικό  αποσφράγισης οικονοµικών     προσφορών 
10. την 165/2021 ΑΟΕ 
11. το υπ’αριθµ 14491/8-7-2021 πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης 
 
                                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1.Εγκρινει το 14491/8-7-2021 πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του   ανοικτού    
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», αριθµ. µελ. 1/2021, 
συνολικού προϋπολογισµού 74.399,75 ευρώ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας. 
2. Αναδεικνύει τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία  Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ως οριστικό ανάδοχο  της 
προµήθειας µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, 
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης και προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, έναντι του ποσού των 59.919,80€ χωρίς το 
Φ.Π.Α., 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατ’ εφαρµογή του σχετικού άρθρου της 
υπ’αριθµ 8329/20-04-2021 ∆ιακήρυξης, η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 113006 αριθµό συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 
& Α∆ΑΜ 21PROC008493515  2021-04-20. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  193/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              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 Σπόντης  
4. Στέφανος Μπιγγας 
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