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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 206/2021 
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 πρακτικών α)διενέργειας-αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) 
αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
«Συντήρηση – Επισκευή οχηµάτων & µηχανηµάτων του ∆ήµου Εορδαίας & Προµήθεια ανταλλακτικών για ένα 
έτος». (ορισµός προσωρινών αναδόχων) 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  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 ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα και το στο οποίο 
αναφέρονται τα εξής:  
ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών  α)διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών   και 
β) αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών   του  ανοικτού  διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την  
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ». (ορισµός προσωρινών αναδόχων) 
Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε την έγκριση των  µε αριθµ. 9894/13-5-2021 
πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και 13420/25-6-2021 
πρακτικού  αποσφράγισης οικονοµικών     προσφορών  του  ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού 
για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ». 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Με την 58/2021  Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής έγινε η   έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και η 
κατάρτιση των   όρων διακήρυξης .    
Η ψήφιση της σχετικής πίστωσης έγινε µε την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετών δαπανών µε 
αριθµ . 2/2021 και την 378/15-2-2021 Α.Α.Υ. 
Στον διαγωνισµό κατατέθηκαν οκτώ   προσφορές  από τις οποίες προτείνετε : 

1.     Η απόρριψη των προσφορών για του λόγους που αναφέρονται  στο πρακτικό των: 
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Α/Α Ονοµατεπώνυµο Αριθµός 
συστήµατος 

Οµάδα 

1 ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΚΕ 216068 1,2,4,5,6,7,8,9,10,14,15,1 
7 

2 ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙ∆Η Ο.Ε. 221460 15,17 

3 ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑIΡEΙΑ 

216447 17 

4 ΑΦΟΙ ΓΙΩΒΗ Ο.Ε. 222170 2,7,9,10,17 

2. Η αποδοχή των προσφορών :  

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Αριθµός 
συστήµατος 

Οµάδες 

1 AΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ 
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ 

222437 1,2,4,9,10,13,16,17 

2 ΚΑΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ο.Ε 

222299 5,6,7,8 

3 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ο.Ε. 

221374 5 

4 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 216710 11 

3. Για τις οµάδες 3,12,14 & 15 της παραπάνω προµήθειας η επιτροπή προτείνει την επανάληψη του 

διαγωνισµού µε τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, σύµφωνα µε το ν. 4782/2021 καθώς ο εν λόγω 

διαγωνισµός για τις οµάδες αυτές κηρύσσεται άγονος. 
 

Την 25-6-2021 πραγµατοποιήθηκε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των  οικονοµικών   προσφορών  και 
προτείνεται σύµφωνα µε το συνηµµένο πρακτικό ο ορισµός των προσωρινών αναδόχων για τις οµάδες 
1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,13,16 και 17, ως ακολούθως : 

1. ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ως προσωρινός ανάδοχος  για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΟΜΑ∆Α 1 ,µε ποσό µετά την έκπτωση 60.481,50€ 

2. ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ως προσωρινός ανάδοχος  για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΟΜΑ∆Α 2 , µε ποσό µετά την έκπτωση 12.036,80€ 

3. ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ως προσωρινός ανάδοχος  για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΟΜΑ∆Α 4 , µε ποσό µετά την έκπτωση 26.338,72€ 

4. ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ως προσωρινός ανάδοχος  για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΟΜΑ∆Α 5 , µε ποσό µετά την έκπτωση 34.703,26€ 

5. ΚΑΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ως προσωρινός ανάδοχος   για την 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
&ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΟΜΑ∆Α 6 , µε ποσό µετά την έκπτωση 
29.968,32€ 

6. ΚΑΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΣΙΑ Ο.Ε ως προσωρινός ανάδοχος   για την 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΟΜΑ∆Α 7 , µε ποσό µετά την έκπτωση  
13.406,88€ 

7. ΚΑΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ως προσωρινός ανάδοχος   για την 
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«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΟΜΑ∆Α 8 , µε ποσό µετά την έκπτωση 
10.951,68€ 

8. ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ως προσωρινός ανάδοχος  για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΟΜΑ∆Α 9 , µε ποσό µετά την έκπτωση 21.461,18€ 

9. ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ως προσωρινός ανάδοχος  για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΟΜΑ∆Α 10 , µε ποσό µετά την έκπτωση 17.882,17€ 

10. ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ως προσωρινός ανάδοχος  για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΟΜΑ∆Α 11 , µε ποσό µετά την έκπτωση 46.562,00€ 

11. ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ως προσωρινός ανάδοχος  για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΟΜΑ∆Α 13 , µε ποσό µετά την έκπτωση 4.954,54€ 

12. ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ως προσωρινός ανάδοχος  για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΟΜΑ∆Α 16 , µε ποσό µετά την έκπτωση 34.391,65€ 

13. ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ως προσωρινός ανάδοχος  για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΟΜΑ∆Α 17 , µε ποσό µετά την έκπτωση 20.241,76€ 

 
Συνηµµένα σας διαβιβάζουµε τα εξής: 

1) Το µε αριθµ. 9894/13-5-2021 πρακτικό διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και 
τεχνικών προσφορών 

2) Το µε αριθµ. 13420/25-6-2021 πρακτικό  αποσφράγισης οικονοµικών     προσφορών»   
Πιο συγκεκριµένα θετουµε υπόψη σας το  αριθµ. 9894/13-5-2021 πρακτικό διενέργειας – αποσφράγισης 
δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών 
 
«Στην Πτολεµαΐδα, την 13.05.2021, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα του ∆ήµου 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, 
προκειµένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν 
στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια: «Συντήρηση- 
επισκευή οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου Εορδαίας και προµήθεια ανταλλακτικών για ένα (1) 
έτος» (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 7057/02.04.2021), η οποία έλαβε τον υπ’ αριθµ. 108402 αριθµό συστήµατος 
ΕΣΗ∆ΗΣ, δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 21PROC008384765 2021-04-02. 
 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
 

• Καλλιρρόη Μπογδάνη, Πρόεδρος 

• Νικόλαος Κατσάλης, Μέλος 

• Μυροφόρα Μαυρίδου, Μέλος 
 
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 07.05.2021 και 
ώρα 15:00 και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 13.05.2021 και ώρα 10:00. 
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1.Προκειµένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο 
ΕΣΗ∆ΗΣ µε τα διαπιστευτήρια της (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισµό 108402 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το 
σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό προσφορές 
από τους παρακάτω συµµετέχοντες: 

 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Ηµεροµηνία 
υποβολής 

προσφοράς 

Ώρα υποβολής 
προσφοράς 

1 AΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ 07/05/2021 10:37:18 

2 ΑΦΟΙ ΓΙΩΒΗ Ο.Ε. 07/05/2021 12:49:23 

3 ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙ∆Η Ο.Ε. 06/05/2021 12:00:12 

4 ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΚΕ 07/05/2021 13:06:44 

 

5 ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑIΡEΙΑ 

07/05/2021 14:34:22 

6 ΚΑΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 06/05/2021 20:53:31 

7 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 07/05/2021 11:18:59 

8 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 07/05/2021 10:32:12 

 

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 
περιεχόµενό των προσφορών. 

 
2.Στη συνέχεια τα µέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση 
των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους (όνοµα 
χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. 

 
3.Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα 
αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών µε 
αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο τους. Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι 
«Οικονοµικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, 
αυτοί θα αποσφραγισθούν σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού. 
 
4.Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν 
λάβει από το σύστηµα, τους παρακάτω αναφερόµενους µοναδικούς αριθµούς συστήµατος: 
 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Αριθµός 
συστήµατος 

Οµάδα 

1 AΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ 222437 1,2,4,9,10,13,16,17 

2 ΑΦΟΙ ΓΙΩΒΗ Ο.Ε. 222170 2,7,9,10,17 

3 ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙ∆Η Ο.Ε. 221460 15,17 

4 ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΚΕ 216068 1,2,4,5,6,7,8,9 

10,14,15,17 

5 ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑIΡEΙΑ 

216447 17 

6 ΚΑΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 222299 5,6,7,8 

7 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 216710 11 

8 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 221374 5 

 
5.Σύµφωνα µε το άρθρο 2.4.2 της διακήρυξης, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην 
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αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς 
τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν.4250/2014. Τέτοια στοιχεία 
και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που 
φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). ∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία και 
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από 
το ν. 4250/2014 ότι  οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
 
Σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονοµικοί φορείς κατέθεσαν στο πρωτόκολλο του 
∆ήµου, λαµβάνοντας αριθµό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι οποίοι παραδόθηκαν 
ενσφράγιστοι στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας: 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

1 AΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ 9407/07-05-2021 

2 ΚΑΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 9408/07-05-2021 

3 ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΚΕ 9470/10-05-2021 

4 ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙ∆Η Ο.Ε. 9482/10-05-2021 

5 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 9463/10-05-2021 

6 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9459/10-05-2021 

7 ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑIΡEΙΑ 

9461/10-05-2021 

8 ΑΦΟΙ ΓΙΩΒΗ Ο.Ε. 9566/11-05-2021 

 
Συνεπώς, οι αντίστοιχοι ενσφράγιστοι φάκελοι, υποβλήθηκαν εµπροθέσµως και νοµοτύπως από τους 
συµµετέχοντες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη. 
 
6.Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχοµένου του ηλεκτρονικού φακέλου 
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχαν υποβάλει οι συµµετέχοντες. Οι 
διαγωνιζόµενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν ηλεκτρονικά, είναι τα εξής: 
 

Α/Α ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
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1 AΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ • Εγγυητική Οµάδας 1 

• Εγγυητική Οµάδας 2 

• Εγγυητική Οµάδας 4 

• Εγγυητική Οµάδας 9 

• Εγγυητική Οµάδας 10 

• Εγγυητική Οµάδας 13 

• Εγγυητική Οµάδας 16 

• Εγγυητική Οµάδας 17 
9.ISO 9001 

10.Έναρξη άσκησης Επαγγέλµατος 
11.Λειτουργία Συνεργείου 12.Ψηφιακός 
Ταχογράφος 

• Αναγγελία Τεχνίτη / Εργοδηγού 
Μηχανικού 

• Τεχνική Επαγγελµατική κατάρτιση 

• Άδεια Λειτουργίας συνεργείου 

• Βεβαίωση ΕΕΤΕΜ 

• Σύµβαση µε ∆ήµο Γρεβενών 
(Εµπειρία -Προϋπηρεσία) 

• Σύµβαση µε ∆ήµο Γρεβενών 
(Εµπειρία -Προϋπηρεσία) 19. 
ISO14001 

 

 
  • Σύµβαση µε ∆ΕΗ (Εµπειρία - 

Προϋπηρεσία) 

• Σύµβαση µε ∆ΕΗ (Εµπειρία - 
Προϋπηρεσία) 

• Σύµβαση µε Πυροσβ. Υπηρεσία 
(Εµπειρία – Προϋπηρεσία) 

• ΕΕΕΣ / ΤΕΥ∆ 

• Υπεύθ. ∆ήλωση 1 

• Υπεύθ. ∆ήλωση 2 

• Υπεύθ. ∆ήλωση 3 

• Υπεύθ. ∆ήλωση 4 

• Υπεύθ. ∆ήλωση 5 

• Υπεύθ. ∆ήλωση 6 

• Υπεύθ. ∆ήλωση 7 

• Υπεύθ. ∆ήλωση 8 

• Τεχνική προσφορά συστήµατος 
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2 ΚΑΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. • Άδειες άσκησης επαγγέλµατος (3) 

• Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας 
επαγγελµατικού εργαστηρίου/αποθήκης 

• Πτυχίο ΤΕΙ 

• Υποφάκελος:∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

/Τεχνική προσφορά 

• (7) υπεύθυνες δηλώσεις 

• Τεχνική έκθεση/προσφορά 

7. ΕΕΕΣ 5,6,7,8(pdf) 
8. Συµφωνητικό σύστασης εταιρείας 
9.(4)Τροποποιήσεις συµφωνητικού σύστασης 
εταιρείας 

• Βεβαίωση χορήγησης αριθµού ΕΟRI 

• Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης 

• Γενικό πιστοποιητικό επιµελητηρίου 

• Αµιγές πιστοποιητικό ιστορικότητας 
επιµελητηρίου 

• Έγκριση προσωρινής άδειας λειτουργίας 
συνεργείου και συντήρησης Μηχανηµάτων έργων 

• Εγγυητική συµµετοχής 

3 ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΚΕ 1.ΕΕΕΣ 1(pdf & xml) 
2.ΕΕΕΣ 2(pdf & xml) 
3.ΕΕΕΣ 4(pdf & xml) 
4.ΕΕΕΣ 5(pdf & xml) 
5.ΕΕΕΣ 6(pdf & xml) 
6.ΕΕΕΣ 7(pdf & xml) 
7.ΕΕΕΣ 8(pdf & xml) 
8.ΕΕΕΣ 9(pdf & xml) 
9.ΕΕΕΣ 10(pdf & xml) 
10.ΕΕΕΣ 14(pdf & xml) 
11.ΕΕΕΣ 15(pdf & xml) 
12.ΕΕΕΣ 17(pdf & xml) 
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  • Πιστοποιητικό ISO 9001 

• Πιστοποιητικό ISO 14001 
15.Άδεια Γεωργιάδης Γεώργιος 
16.Άδεια ΣΕΣΜΕ 

• Άδεια συνεργείου 

• Βεβαίωση καλής εκτέλεσης ∆. Κοζάνης 
19.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης ∆ΙΑ∆ΥΜΑ 
20.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης ΕΚΑΒ 21.Βεβαίωση 
καλής εκτέλεσης-Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 22.Κατάλογος 
συµβάσεων 

• Ασφαλιστική ενηµερότητα Γεωργιάδης 
Γεώργιος 

• Ασφαλιστική ενηµερότητα 

• Φορολογική ενηµερότητα 

• Καταστατικό εταιρείας 

• Τροποποιήσεις καταστατικού (4) 

• Γενικό πιστοποιητικό 

• Πιστοποιητικό εκπροσώπησης 

• Πιστοποιητικό πρωτοδικείο Γεωργιάδη 

• Πιστοποιητικό πρωτοδικείου ΙΚΕ 

• Ποινικό Μητρώο 

• Τιµοκατάλογοι(11) 
34. (15) Υ.∆. 
35 .Εγγυητική συµµετοχής 

• Πιστοποιητικό επιµελητήριο 

• Στοιχεία µητρώου επιχείρησης 

• Στοιχεία Μητρώου Νοµικού Προσώπου 

• Έντυπο δικαιολογητικών/τεχνική προσφορά 

4 ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙ∆Η Ο.Ε. • Εγγυητική 15η οµάδα 

• Εγγυητική 17η οµάδα 
3.Επιχειρηµατική δραστηριότητα φορέα 
4.Υπεύθυνη δήλωση 

• Ασφαλιστική ενηµερότητα 

• Φορολογική ενηµερότητα 

• Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

• Άδεια λειτουργίας συνεργείου 

• Πτυχίο ΟΑΕ∆ 

• Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

• Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης 

• Φερεγγυότητα 

• Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος 

• Ποινικό Μητρώο 

• (5) Υπεύθυνες δηλώσεις 

• ΕΕΕΣ (pdf & html) 

• Πτυχίο 1ου Τεχν.Επαγ.Εκπαιδ. 

• Έντυπο δικαιολογητικών/τεχνική προσφορά 

5 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. • Έντυπο δικαιολογητικών / τεχνική προσφορά 

• Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος 
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  • Άδεια λειτουργίας ΣΕΣΜΕ 

• Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ανταλλακτικών (10) 

• Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών 

• Εγγυητική συµµετοχής 

• ΕΕΕΣ 5(pdf) 

• Κατάλογος συµβάσεων ανταλλακτικά 

• Κατάλογος συµβάσεων υπηρεσιών 

• Υπεύθυνες δηλώσεις (8) 

6 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • Προσπέκτους ελαστικών 

• Πιστοποιητικά (ISO 9001,14001κτλ) 
3.Βεβαιώσεις προµηθευτών 4.Εγγυητική 
συµµετοχής 5.Ασφαλιστική ενηµερότητα 
6.Φορολογική ενηµερότητα 
7.Πιστοποιητικό επιµελητηρίου 8.Αδεια 
τεχνίτη τροχών 

• Αδεια λειτουργίας 

• Άδειες κινητού service 

• Στοιχεία Μητρώου /επιχείρησης ΑΑ∆Ε 
12.Πίνακας ελαστικών οµάδας 11 από ∆. Εορδαίας 
13.Υ.∆. Ιδιωτικών εγγράφων 

• ΕΕΕΣ 11(pdf) 

• Βεβαίωση καλής εκτέλεσης ΦΟΣ∆Α 

• Βεβαίωση καλής εκτέλεσης ∆. Πυλαίας 

• Βεβαίωση καλής εκτέλεσης ∆. Κοζάνης 

• Κατάλογος όµοιων έργων 

• Υ.∆. εργασιών 

• Υ.∆. προδιαγραφών 

• Υ.∆. τεχνικής προσφοράς 

• Υ.∆. συµφωνίας 

• Προσπέκτους ελαστικών 

• Έντυπο δικαιολογητικών / τεχνική προσφορά 

7 ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑIΡEΙΑ 

• ΕΕΕΣ µόνο για την 17η Οµάδα (pdf & xml) 

• Αιτιολογική έκθεση-∆ήλωση ΙΜΠΕΞ 

• Απόφαση ∆ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη 

• Απόφαση ∆ήµου Αγίου Ιωάννη Ρέντη 
5.ΚΓ_∆11_Ε49137_01-12-2019 απόφαση της 
Υ.Π.Α 

• Προσφυγή ΠΡ376_2019 

• Προσφυγή ΠΡ189_2020 

• Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ανταλλακτικών 
9.Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης επισκευών- 
συντηρήσεων 

• Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης λιπαντικών 

• Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης συµβάσεων 
12.Βεβαίωση Πιστοποιητικού οργανισµού INER 
CERT 
13.Απόφαση ΑΕΠΠ 1380_2020-∆ήµος Θερµαϊκού 
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  14.Y.∆ γενικών απαιτήσεων διακήρυξης 
15.Πιστοποιητικό οικείου επιµελητηρίου 
16.Κατάσταση προσωπικού ΣΕΠΕ 
17.Καταστατικό ίδρυσης εταιρείας 18.ΦΕΚ 
ίδρυσης 

• ΦΕΚ νέο ∆.Σ 

• ΦΕΚ δικαίωµα υπογραφής 

• Ανανέωση θητείας ∆.Σ. 
22.Ανακοίνωση νέου τριµελούς ∆.Σ. 
23.Ανακοίνωση αλλαγής επωνυµίας 
24.Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

• Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης 
ΓΕΜΗ 

• Αµιγές πιστοποιητικό ιστορικότητας ΓΕΜΗ 
27.Αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης 
ΓΕΜΗ 
28.Πρακτικό ∆.Σ. συµµετοχής εκπροσώπησης 
29.Κατ. συµβάσεων ανταλλακτικών-30.Βεβαιώσεις 
καλής εκτέλεσης 

• Εγγυητική επιστολή συµµετοχής για την 15η &17η 
οµάδα 

• Τεχνική έκθεση ανταλλακτικών 

• Εταιρική παρουσίαση 

• Πίνακας τεχνικού προσωπικού ΙΜΠΕΞ 
35.Έγγραφα συνεργείου ΙΜΠΕΞ 36.Βεβαιώσεις 
εναλλακτικής διαχείρισης 37.Αριθµός µητρώου 
παραγωγού –εισαγωγέα 38.Πιστοποιητικά ISO 
ΙΜΠΕΞ 39.Πιστοποιητικά περί εφαµιλλων 
40.Πιστοποιητικά ISO κατασκευαστικών οίκων 
41.Υ.∆. απαιτήσεων τεχνικής προσφοράς 

• Ευρετήριο δικαιολογητικών συµµετοχής- 
τεχνικής προσφοράς 

• Έντυπο δικαιολογητικών/τεχνική προσφορά 

8 ΑΦΟΙ ΓΙΩΒΗ Ο.Ε. • Πρακτικό ∆.Σ. 

• Άδεια λειτουργίας συνεργείου 

• Υ.∆ ανταλλακτικά 
4.Υ.∆.  εµπειρίας 5.Υ.∆. 
επιτόπου οµάδες 
6.ΕΕΕΣ Νο2 

• ΕΕΕΣ Νο7 

• ΕΕΕΣ Νο9 

• ΕΕΕΣ Νο10 

• ΕΕΕΣ Νο17 

• Εγγυητική επιστολή. 2Η ΟΜΑ∆Α 

• Εγγυητική επιστολή 7Η ΟΜΑ∆Α 

• Εγγυητική επιστολή 9Η ΟΜΑ∆Α 

• Εγγυητική επιστολή 10Η ΟΜΑ∆Α 
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  • Εγγυητική επιστολή 17Η ΟΜΑ∆Α 

• Αδεια ασκήσεως επαγγέλµατος ΓΙΩΒΗΣ 
ΤΡΥΦΩΝ 

• Υποφάκελος:∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

/Τεχνική προσφορά 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι: 
 

Α/Α ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

1 AΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ Ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής -τεχνικής 
προσφοράς που αφορούν τις οµάδες 1,2,4,9,10,13, 
16&17 πληροί τις προϋποθέσεις της ∆ιακήρυξης και 
γίνεται ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ η προσφορά του. 

2 ΚΑΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής -τεχνικής 
προσφοράς που αφορά τις οµάδες 5,6,7 & 8 πληροί τις 
προϋποθέσεις της ∆ιακήρυξης και γίνεται ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ 
η προσφορά του. 

3 ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΚΕ Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής του 
οικονοµικού φορέα που αφορά τις οµάδες 
1,2,4,5,6,7,8,9,10,14,15,17 προκύπτουν τα εξής: 

 
Ο οικονοµικός φορέας στο ΕΕΕΣ στο Μέρος ΙΙΙ: ΛΟΓΟΙ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ στην ερώτηση εάν έχει διαπράξει 
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα απάντησε ΝΑΙ. 

 
Συγκεκριµένα δήλωσε ότι του έχουν επιβληθεί (2) δύο 
πρόστιµα, στο πλαίσιο µιας µεγάλης σύµβασης, από 
τον 
∆ήµο Κοζάνης διότι δεν παρέδωσε τα ζητούµενα 
ανταλλακτικά . 

 
Σύµφωνα µε την διακήρυξη άρθρο 2.2.3.4 περ.θ αν ο 
οικονοµικός φορέας εµπίπτει σε αυτήν την κατηγορία 
αποκλείεται από τον διαγωνισµό. 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 2.2.3.7. ο οικονοµικός φορέας 
µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να 
αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να 
αποδείξουν την αξιοπιστία του. 

Στην προκειµένη περίπτωση ο οικονοµικός φορέας 
δεν προσκόµισε κανένα αποδεικτικό στοιχείο παρά 
µόνο αναφέρει στο ΕΕΕΣ ότι ενίσχυσε το λογιστικό 
και εµπορικό τµήµα της εταιρείας του µε την 
πρόσληψη στα τµήµατα αυτά προσωπικού. 
Από τα αναγραφόµενα δεν αποδεικνύεται ότι τα µέτρα 
αυτά επιτυγχάνουν τον σκοπό αποφυγής περαιτέρω 
παραβάσεων. 
Άλλωστε στο άρθρο 73 παρ. 7 του Ν.4412/2016 δεν 
αναφέρει ότι αρκούν οι περιγραφές τυχόν µέτρων , αλλά 
απαιτεί αποδεδειγµένη λήψη τους και απόδειξη της 
επάρκειας τους ως προς την αποφυγή νέων 
παραβάσεων. 
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  Σε κάθε περίπτωση η επάρκεια των επανορθωτικών 
µέτρων είναι απόδειξη και τεκµηρίωση την οποία πρέπει 
να αποδείξει ο οικονοµικός φορέας, δεδοµένου ότι τα 
επανορθωτικά µέτρα θεσπίζονται ως ευχέρεια, κατ΄ 
εξαίρεση αποδοχής διαγωνιζόµενου που ήδη καταρχήν 
εµπίπτει σε λόγο αποκλεισµού. 
Κατά συνέπεια όλων των ανωτέρω και επειδή δεν 
αποδεικνύεται ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να 
αποδείξουν την αξιοπιστία του ο οικονοµικός φορέας 
ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ από τον διαγωνισµό δίχως να 
αξιολογηθεί η τεχνική του προσφορά. 

4 ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙ∆Η Ο.Ε Ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής του 
οικονοµικού φορέα που αφορά τις οµάδες 15&17 
κρίνεται πλήρης ενώ κατά την αξιολόγηση της τεχνικής 
προσφοράς του, προκύπτει ότι δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις της ∆ιακήρυξης γιατί: 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 2.4.3.2. της διακήρυξης, η τεχνική 
προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή 
µε το κεφάλαιο «Τεχνική  έκθεση-Τεχνικές 
προδιαγραφές» του Παραρτήµατος Ι της ∆ιακήρυξης. 

 
Συγκεκριµένα δεν προσκοµίστηκαν τα κάτωθι 
υποχρεωτικά δικαιολογητικά τα οποία αναγράφονται στο 
Άρθρο 3-Τεχνικά στοιχεία προσφορών της ειδικής 
συγγραφής υποχρεώσεων της µελέτης 10/2021 : 

 

• Εµπειρία στο συνολικό αντικείµενο δηλ. στην 
προµήθεια ανταλλακτικών της οµάδας 17 και στην 
επισκευή-εργασίες συστηµάτων πέδησης της οµάδας 15 
στις οποίες συµµετέχει. ∆εν κατατέθηκε σχετικός 
κατάλογος µε τις ανάλογες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή 
άλλου αποδεικτικού στοιχείου. 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόµενα 
ανταλλακτικά η αναλώσιµα που απαιτείται, θα φέρουν 
σήµανση CE, θα είναι είτε γνήσια (του εργοστασίου 
κατασκευής του οχήµατος) είτε ΟΕΜ (original equipment 
manufacturers) 3.Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής 
λειτουργίας εργασιών – ανταλλακτικών τουλάχιστον 1 
έτους και δυνατότητα άµεσης αντικατάστασης 
ελαττωµατικών υλικών. 

• Υπεύθυνη δήλωση χρόνου παράδοσης (από την 
εντολή της επέµβασης). 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι η επέµβαση σε περίπτωση 
βλάβης θα είναι άµεση – εντός είκοσι τεσσάρων ωρών 
από την ειδοποίηση της Υπηρεσίας, χρησιµοποιώντας 
είτε ίδια µέσα στο ιδιόκτητο συνεργείο του, είτε κινητό 
συνεργείο, είτε συνεργαζόµενο συνεργείο.(λόγος 
αποκλεισµού σύµφωνα κ µε την τεχνική έκθεση της 
µελέτης 10/2021) 
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  • Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρονται οι Οµάδες 
για τις οποίες υποβάλει προσφορά ο διαγωνιζόµενος και 
ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις λειτουργίας 
του ανάλογου συνεργείου καθώς και ότι εκπληρώνει όλες 
τις απαραίτητες προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 
Τεχνική Περιγραφή της µελέτης για τις Οµάδες επιλογής 
του. 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση της κατάστασης 
των οχηµάτων του ∆ήµου Εορδαίας και των αναγκών της 
υπηρεσίας και ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την 
ορθή σύνταξη των προσφορών τους βασιζόµενοι σε 
στοιχεία που έχουν συλλέξει οι ίδιοι. 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται ο διαγωνιζόµενος 
την διενέργεια αυτοψίας από την Επιτροπή αξιολόγησης 
των συνεργείων (ιδίων ή συνεργαζοµένων), και την 
παροχή κάθε επιπλέον πληροφορίας στην επιτροπή 
σχετικά µε την οργάνωση και τον εξοπλισµό των 
συνεργείων. 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ η 
προσφορά του. 

5 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε Ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής -τεχνικής 
προσφοράς που αφορά την οµάδα 5, πληροί τις 
προϋποθέσεις της ∆ιακήρυξης και γίνεται ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ 
η προσφορά του. 

6 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής -τεχνικής 
προσφοράς που αφορά την οµάδα 11,πληροί τις 
προϋποθέσεις της ∆ιακήρυξης και γίνεται ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ 
η προσφορά του. 

7 ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑIΡEΙΑ 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής του 
οικονοµικού φορέα που αφορά την οµάδα 17 
προκύπτουν τα εξής: 

 
Ο οικονοµικός φορέας στο ΕΕΕΣ στο Μέρος 
ΙΙΑ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ       ΣΧΕΤΙΚΑ       ΜΕ       ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ δήλωσε ότι υποβάλλει προσφορά 
και συµµετέχει µόνο στην 17η Οµάδα/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
(ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ενώ η εγγυητική συµµετοχής 
του αναφέρετε στις οµάδες 15 και 17 και το ποσό αυτής 
καλύπτει πράγµατι και τις δύο αναφερόµενες οµάδες. 
Η επιτροπή ∆ιαγωνισµού εξετάζει την συµµετοχή του 
µόνο για την 17η οµάδα όπως αυτό δήλωσε στο ΕΕΕΣ. 

 
Ο οικονοµικός φορέας στο ΕΕΕΣ στο Μέρος ΙΙΙ: ΛΟΓΟΙ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, στην ερώτηση αν έχει υποστεί ο 
οικονοµικός φορέας πρόωρη καταγγελία 
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  προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης 
σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης 
σύµβασης παραχώρησης ή επιβολή αποζηµιώσεων ή 
άλλων παρόµοιων κυρώσεων σε σχέση µε την εν λόγω 
προηγούµενη σύµβαση, απάντησε ΝΑΙ. 

 
Σύµφωνα µε την διακήρυξη άρθρο 2.2.3.4 περ. στ αν ο 
οικονοµικός φορέας εµπίπτει σε αυτήν την κατηγορία 
αποκλείεται από τον διαγωνισµό. 

 
Στην προκειµένη περίπτωση ο οικονοµικός φορέας 
επισύναψε στον φάκελο της προσφοράς του 
∆ήλωση/Έκθεση αιτιολόγησης από την οποία προκύπτει 
ότι η εταιρεία του έχει κηρυχτεί έκπτωτη, µε απόφαση της 
οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου Άγιου Ιωάννη Ρέντη 
(61/28-03-2019), από σύµβαση προµήθειας 
ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Κατά της απόφασης αυτής 
έχει υποβάλλει προσφυγή η οποία όµως ακόµη δεν έχει 
εκδικαστεί. 

Επίσης µε την απόφαση της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας (ΚΓ/∆11/Ε49137/01-12-2019) η εταιρεία του 
κηρύχτηκε έκπτωτη από σύµβαση προµήθειας 
ανταλλακτικών. Κατά της απόφασης αυτής έχει υποβάλλει 
προσφυγή η οποία όµως ακόµη δεν έχει εκδικαστεί . 

Τέλος µε την 488/2018 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Πυλαίας Χορτιάτη η εταιρεία του 
αποκλείστηκε από διαγωνισµό προµήθειας 
ανταλλακτικών οχηµάτων. 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 2.2.3.7. ο οικονοµικός φορέας 
µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να 
αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να 
αποδείξουν την αξιοπιστία του. 

 
Στην προκειµένη περίπτωση ο οικονοµικός φορέας 
επισύναψε στον φάκελο της προσφοράς του 
∆ήλωση/Έκθεση αιτιολόγησης στην οποία δηλώνει ότι 
έχει λάβει όλα τα µέτρα που είναι αναγκαία για την 
προσήκουσα και εµπρόθεσµη εκτέλεση δηµοσίων 
συµβάσεων χωρίς να αναφέρεται ποια είναι αυτά τα 
µέτρα που έλαβε προκειµένου να αποδείξουν την 
αξιοπιστία του. 

 
Η επιτροπή ∆ιαγωνισµού κρίνει ότι πρέπει να τον 
αποκλείσει από τον διαγωνισµό για τους λόγους που 
αναφέρονται παραπάνω, όµως ζήτησε και την γνώµη του 
νοµικού συµβούλου του ∆. Εορδαίας µε το υπ’ αριθµ. 
Πρωτ.10611/20-05-2021     έγγραφο     της,     µε     θέµα 
«Γνωµοδότηση      σχετικά      µε      τα    δικαιολογητικά 

(αποδεικτικά   στοιχεία   αυτοκάθαρσης)   της   εταιρείας 
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  ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε. 
 
Σύµφωνα µε την γνωµοδότηση του νοµικού συµβούλου 
του ∆ήµου Εορδαίας, µε το υπ’ αριθµ. Πρωτ.11528/31- 
05-2021 έγγραφο του, η εν λόγω εταιρεία δεν αναφέρει 
ούτε προσκοµίζει ειδικότερα στοιχεία για τις ενέργειες 
στις οποίες προέβη, ώστε να αποδείξει την  αξιοπιστία 
της και τα µέτρα αυτοκάθαρσης που έλαβε προκειµένου 
να επανορθώσει την αξιοπιστία της και να εξασφαλίσει 
ότι δεν θα επαναληφθούν στο µέλλον παρόµοια 
φαινόµενα. 

Εποµένως τα στοιχεία που προσκόµισε ο εν λόγω 
οικονοµικός φορέας δεν κρίνονται επαρκή για να 
αποδείξουν την αξιοπιστία του και να παρακαµφθεί ο 
λόγος αποκλεισµού του άρθρου 2.2.3.4. περ. στ της 
διακήρυξης και συνεπώς ο οικονοµικός φορέας 
ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ από τον διαγωνισµό δίχως να 
αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά του. 

8 ΑΦΟΙ ΓΙΩΒΗ Ο.Ε. Ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής του 
οικονοµικού φορέα είναι πλήρης αλλά κατά την 
αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του, που αφορά  τις 
οµάδες 2,7,9,10&17, διαπιστώθηκαν τα εξής: 

 

• ∆εν έχει υποβληθεί Υ.∆. που να αναφέρει ότι 
εκπληρώνει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή της µελέτης 
10/2021 για όλες τις οµάδες επιλογής του. 

 

• ∆εν έχει υποβληθεί Υ.∆. µε την οποία να δηλώνει ότι 
αποδέχεται την διενέργεια αυτοψίας από την επιτροπή 
αξιολόγησης των συνεργείων(ιδίων ή συνεργαζοµένων) 
και την παροχή κάθε επιπλέον πληροφορίας στην 
επιτροπή σχετικά µε την οργάνωση και τον εξοπλισµό 
των συνεργείων. 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων της 
µελέτης µε την τεχνική προσφορά ο κάθε οικονοµικός 
φορέας θα πρέπει να δίνει υποχρεωτικά 
«…..Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρονται οι οµάδες 
για τις οποίες υποβάλλει προσφορά και ότι πληροί όλες 
τις νόµιµες προϋποθέσεις λειτουργίας του ανάλογου 
συνεργείου καθώς και ότι εκπληρώνει όλες τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 
Τεχνική Περιγραφή της µελέτης για τις οµάδες επιλογής 
του»,….,«Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται την 
διενέργεια αυτοψίας από την επιτροπή αξιολόγησης των 
συνεργείων(ιδίων ή συνεργαζοµένων) και την παροχή 
κάθε επιπλέον πληροφορίας στην επιτροπή σχετικά µε 
την οργάνωση και τον εξοπλισµό των συνεργείων». 
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  Σύµφωνα µε το άρθρο 2.4.6. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ της ∆ιακήρυξης, προσφορά της οποίας το 
περιεχόµενο δεν είναι σύµφωνο µε το άρθρο 2.4.3 αυτής, 
αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 
Κατά συνέπεια όλων των ανωτέρω ελλείψεων 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ η προσφορά του. 

 

Η Επιτροπή επικοινώνησε µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές που 
έχουν καταθέσει οι συµµετέχοντες. 

 
Η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση λόγω αναµονής των απαντήσεων του ελέγχου εγκυρότητας των 
εγγυητικών επιστολών των συµµετεχόντων και της γνωµοδότησης του νοµικού συµβούλου του ∆. 
Εορδαίας για τον συµµετέχοντα ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ. 

 
Ο έλεγχος εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών ολοκληρώθηκε στις 26-05-2021 και η απάντηση του 
νοµικού συµβούλου του ∆. Εορδαίας περιήλθε στην επιτροπή την 31/05/2021. 

 
Η Επιτροπή συνεδρίασε εκ νέου την 01/06/2021 και ώρα 10:00 π.µ. και αποσφράγισε τους φακέλους, 
που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, µονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την 
Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ανά φύλλο. 

 
Τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι διαγωνιζόµενοι µε ενσφράγιστο φάκελο, είναι τα εξής: 

1 AΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ 1.Εγγυητική Οµάδας 1 το υπ΄αριθµ. 3386/6-5-2021 
Γραµµάτιο συστάσεως από το ταµείο 
παρακαταθηκών και ∆ανείων ποσού1.200,00€ 
2.Εγγυητική Οµάδας 2 το υπ΄αριθµ. 3387/6-5- 2021  
Γραµµάτιο  συστάσεως  από το ταµείο 
παρακαταθηκών και ∆ανείων ποσού 260,00€ 
3.Εγγυητική Οµάδας 4 το υπ΄αριθµ. 3388/6-5- 2021  
Γραµµάτιο  συστάσεως  από το ταµείο 
παρακαταθηκών και ∆ανείων ποσού 540,00€ 
4.Εγγυητική Οµάδας 9 το υπ΄αριθµ. 3389/6-5- 2021  
Γραµµάτιο  συστάσεως  από το ταµείο 
παρακαταθηκών και ∆ανείων ποσού 440,00€ 
5.Εγγυητική Οµάδας 10 το υπ΄αριθµ. 3390/6-5- 2021  
Γραµµάτιο  συστάσεως  από το ταµείο 
παρακαταθηκών και ∆ανείων ποσού 340,00€ 
6.Εγγυητική Οµάδας 13 το υπ΄αριθµ. 3391/6-5- 2021  
Γραµµάτιο  συστάσεως  από το ταµείο 
παρακαταθηκών και ∆ανείων ποσού 80,00€ 
7.Εγγυητική Οµάδας 16 το υπ΄αριθµ. 3392/6-5- 2021  
Γραµµάτιο  συστάσεως  από το ταµείο 
παρακαταθηκών και ∆ανείων ποσού 740,00€ 
8.Εγγυητική Οµάδας 17 το υπ΄αριθµ. 3392/6-5- 2021  
Γραµµάτιο  συστάσεως  από το ταµείο 
παρακαταθηκών και ∆ανείων ποσού 440,00€ 
9.ISO 9001 
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  10.Έναρξη άσκησης Επαγγέλµατος 
11.Λειτουργία Συνεργείου 12.Ψηφιακός 
Ταχογράφος 

• Αναγγελία Τεχνίτη / Εργοδηγού Μηχανικού 

• Τεχνική Επαγγελµατική κατάρτιση 

• Άδεια Λειτουργίας συνεργείου 

• Βεβαίωση ΕΕΤΕΜ 

• Σύµβαση  µε ∆ήµο Γρεβενών (Εµπειρία - 
Προϋπηρεσία) 

• Σύµβαση µε ∆ήµο Γρεβενών (Εµπειρία - 
Προϋπηρεσία) 
19. ISO14001 
20.Σύµβαση µε ∆ΕΗ (Εµπειρία - Προϋπηρεσία) 
21.Σύµβαση µε ∆ΕΗ (Εµπειρία - Προϋπηρεσία) 
22.Σύµβαση µε Πυροσβ. Υπηρεσία (Εµπειρία – 
Προϋπηρεσία) 

2 ΚΑΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. • Την υπ΄αριθµ. 3371/26/4/2021 εγγυητική 
επιστολή από το ταµείο παρακαταθηκών και 
∆ανείων 

• εγγραφή στο βιβλιο πτυχιούχων ΤΕΙ 
Μηχανολόγου Μηχανικού της Κανάβα Αθανασίας 
3.Την υπ΄αριθµ .1091/13-3-2015 Βεβαίωση 
Αναγγελίας ως βοηθός χειριστή Μηχανηµάτων έργου 
του Ιωάννη Κανάβα 

• το υπ΄αριθµ.1639/4-5-2015 Υπεύθυνη ∆ήλωση 
έναρξης       Λειτουργίας επαγγελµατικού 
Εργαστηρίου/Αποθήκης του Κανάβα Βασίλειου & ΣΙΑ 
ΟΕ 

• Την υπ΄αριθµ. 35792 Βεβαίωση Αναγγελίας του 
Γεώργιου Κανάβα ως τεχνίτη Μηχανικού 
Εγκαταστάσεων & ως βοηθού χειριστή Μηχανιµάτων 
έργου 
6.Το υπ΄αριθµ. 102682/21-6-2019 Έγκριση 
προσωρινής άδειας λειτουργίας Συνεργείου 
Επισκευής και Συντήρισης Μηχανηµάτων Έργων του 
Κανάβα Βασίλειο και ΣΙΑ ΟΕ. 
7.Αντίγραφο Πτυχίου της Κανάβα Αθανασίας 
8.Αντίγραφο Συµφωνητικό σύστασης ΟΕ 
9.Αντίγραφο Τροποποίησης καταστατικού Ο.Ε 
10.Αντίγαφο Καταχώρησης στο Γενικό Εµπορικό 
Μητρώο του Κανάβα Βασίλειο & ΣΙΑ Ο.Ε 
11.Τροποποίηση Ιδιωτικού συµφωνητικού 
σύστασης της ΟΕ & ΣΙΑ Ο.Ε 

• Το υπ΄αριθµ.17879/24-9-2015Καταχώριση ΓΕΜΗ 
ΚΑΝΑΒΑΣ ΒΑΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε 11044836000 

• Το υπ΄αριθµ. 2330249/23-2-2021Καταχώριση 
ΓΕΜΗ ΚΑΝΑΒΑΣ ΒΑΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε 
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  14.Το υπ΄αριθµ. 1457901.2102912/8-4-2021 

Αµιγές  Πιστοποιητικό  Ιστορικότητας από το 
ΓΕΜΗ 
15.Το υπ΄αριθµ. 1457901.2102910/8-4-2021 

Γενικό Πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ 
16.Το υπ΄αριθµ. 1455624/5-4-2021 Πιστοποιητικό 
Ισχύουσας Εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ 
17.Βεβαίωση Χορήγησης Αριθµού EORI 

3 ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΚΕ • ΕΕΕΣ 1 

• ΕΕΕΣ 2 

• ΕΕΕΣ 4 

• ΕΕΕΣ 5 

• ΕΕΕΣ 6 

• ΕΕΕΣ 7 

• ΕΕΕΣ 8 

• ΕΕΕΣ 9 

• ΕΕΕΣ 10 

• ΕΕΕΣ 14 

• ΕΕΕΣ 15 

• ΕΕΕΣ 17 

• Πιστοποιητικό ISO 9001 

• Πιστοποιητικό ISO 14001 
15.Άδεια Γεωργιάδης Γεώργιος 
16.Άδεια ΣΕΣΜΕ 

• Άδεια συνεργείου 

• Βεβαίωση καλής εκτέλεσης ∆. Κοζάνης 
19.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης ∆ΙΑ∆ΥΜΑ 
20.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης ΕΚΑΒ 21.Βεβαίωση 
καλής εκτέλεσης-Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 22.Κατάλογος 
συµβάσεων 

• Ασφαλιστική ενηµερότητα Γεωργιάδης 
Γεώργιος 

• Ασφαλιστική ενηµερότητα 

• Φορολογική ενηµερότητα 

• Καταστατικό εταιρείας 

• Τροποποιήσεις καταστατικού (4) 

• Γενικό πιστοποιητικό 

• Πιστοποιητικό εκπροσώπησης 

• Πιστοποιητικό πρωτοδικείο Γεωργιάδη 

• Πιστοποιητικό πρωτοδικείου ΙΚΕ 

• Ποινικό Μητρώο 

• Τιµοκατάλογος σε CD 
34. (15) Υ.∆. 
35 .Εγγυητική συµµετοχής 

• Πιστοποιητικό επιµελητήριο 

• Στοιχεία µητρώου επιχείρησης 

• Στοιχεία Μητρώου Νοµικού Προσώπου 

• Έντυπο δικαιολογητικών/τεχνική προσφορά 
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  40. Οικονοµική προσφορά 

4 ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙ∆Η Ο.Ε. • Αίτηση 

• Εγγυητική 15η οµάδα 

• Εγγυητική 17η οµάδα 

• Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

• Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

• Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης 

• Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας 

• Ποινικό Μητρώο 

• Άδεια λειτουργίας συνεργείου 

• Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος 

• Πτυχίο ΟΑΕ∆ 

• Πτυχίο 1ου Τεχν.Επαγ.Εκπαιδ. 

5 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 1.Το υπ΄αριθµ. 3385/6-5-2021 Γραµµάτιο 
συστάσεως παρακαταθήκης , από το Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων 
2.Το υπ΄αριθµ.124408/5584/1-9-2017 έγκριση 
προσωρινής άδειας λειτουργίας συνεργείου 
οχηµάτων 

• Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Μηχανολόγου 
Μηχανικού του Κεχαγιά Αθανάσιου. 

 

• Την υπ΄αριθµ. ∆ΜΕ/112038/15.757 βεβαίωση 
έναρξης επαγγέλµατος Μηχανολόγου Μηχανικού του 
Κεχαγιά Αθανάσιου 

• Την υπ΄αριθµ. 10241/17-4-2019 βεβαίωση Καλής 
Εκτέλεσης συµβάσεων από τον ∆ήµο Κοζάνης . 

• Την υπ΄αριθµ. 137659/28-8-2019 Βεβαίωση 
Καλής Εκτέλεσης σύµβασης Παράδοσης υλικών από 
την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας ΠΕ Καστοριάς. 

• Την υπ΄αριθµ. 111357/7-8-2020  βεβαίωση καλής 
εκτέλεσης από την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας 
Κοζάνης 

• Την υπ΄αριθµ. 111501/10-8-2020 Βεβαίωση από 
την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας ΠΕ Φλώρινας 

• Την υπ΄αριθµ. 111956/11-8-2020 Βεβαίωση 
καλής εκτέλεσης σύµβασης από Περιφέρεια 
∆υτικής Μακεδονίας ΠΕ Καστοριάς 

• Την υπ΄αριθµ.594/7-8-2020 Βεβαίωση Καλής 
Εκτέλεσης από την ∆ιεύθυνση Αµαξοστασίου 
Λάρισας 
11.Την υπ΄αριθ. 107491/31-7-2020 βεβαίωση καλής 
εκτέλεσης από Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας ΠΕ 
Κοζάνης 
12.Την υπ΄αριθµ. 14814/22-6-2020 βεβαίωση 
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  καλής εκτέλεσης από τον ∆ήµο Κοζάνης 

• Την υπ΄αριθµ. 143/19-1-2021 βεβαίωση καλής 
εκτέλεσης προµηθειών από τα ∆ΙΑ∆ΥΜΑ ∆ΥΤ. 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

• Την υπ΄αριθµ. 2685/10-8-2020 Βεβαίωση καλής 
εκτέλεσης από τον ∆ήµο Τήλου 15.αντίγραφο 
πρωτόκολλο περάτωσης εργασιών από την ∆ΕΗ ΑΕ 
16. βεβαίωση περάτωσης παροχής υπηρεσιών από 
την ∆ΕΗ ΑΕ σύµβαση 2018.340/ΛΚ∆Μ 17.βεβαίωση  
∆ΕΛΚ∆Μ/6931/26.5.17 εκτέλεσης 
υπηρεσιών 

• την υπ΄αριθµ. 31928/16-10/2018 Βεβαίωση 
από τον ∆ήµο Κοζάνης 

• την υπ΄αριθµ. 25447/26-2-2018 βεβαίωση καλής 
εκτέλεσης προµηθειών και εργασιών από την 
Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας , Κοζάνης 20.Την  
βεβαίωση  από τα Λατοµεία Κοζάνης 
ΑΤΛΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΨΗΦΙ∆ΕΣ 
21.Βεβαίωση εργασίας επισκευής στα βαρέα 
µηχανήµατα από EYROGROUP ΑΦΟΙ ΓΙΩΒΗ 
22.Βεβαίωση εργασιών από την ΤΕΦΑΡΜ ΕΠΕ 
23.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης από την ∆ΕΘ/ΑΗΣ 
ΚΑΡ∆ΙΑΣ 

• Την υπ΄αριθµ. 27807/13-9-2019 Βεβαίωση καλής 
εκτέλεσης από τον ∆ήµο Κοζάνης 

• Την υπ΄αριθµ.111501/10-8-2020 βεβαίωση από 
την από Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας ΠΕ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

• Την υπ΄αριθµ.13755/6-11-2020 βεβαίωση 
επισκευής  κινητήρα από  την 
∆ΛΚ∆Μ/ΚΚΣ/ΥΠΑΝΕΤ ∆ΕΗ Α.Ε 

6 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • Την υπ΄αριθµ.917ILG2193723 Εγγυητική 
Επιστολή από την Τράπεζα Πειραιώς 

• Υ∆ σύµφωνα µε την µε την 10/2021 σχετική 
µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος 
3Υ∆ ελαστικών 
4.Υ∆ για αποδοχή ελέγχου στο συνεργείο από 
Προϊστάµενο τµήµατος συντήρησης οχηµάτων 5.Υ∆ 
για σήµανση CE, OEM 

• Κατάλογος οµοίων έργων 

• Σύµβαση Προµήθειας και Επισκευής Ελαστικών 
µε τον ∆ήµο Κοζάνης µε αριθµ πρωτ: 49417/18- 10-
2017 

• Σύµβαση Προµήθειας και Επισκευής Ελαστικών 
µε τον ∆ήµο Κοζάνης µε αριθµ. Πρωτ:10317/5-4- 
2019 

• Την υπ΄αριθµ. 10907/28-4-2021 Βεβαίωση 
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  Καλής Εκτέλεσης από τον ∆ήµο Κοζάνης 

• Την υπ΄αριθµ.29274/12-8-2020 Σύµβαση 
Ανάθεσης Προµήθειας και επισκευή ελαστικών από 
τον ∆ήµο Πυλαίας –Χορτιάτη 

• Την υπ΄αριθµ. 14128/27-4-2021 Βεβαίωση Καλής 
Εκτέλεσης από τον ∆ήµο Πυλαίας- Χορτιάτη. 

• Την Σύµβαση για την Προµήθεια και τοποθέτηση 
ελαστικών µε αριθµ. Πρωτ:36688/5-3- 2018 από τον 
Περιφερειακό σύνδεσµο φορέων διαχείρισης στερών 
αποβλήτων (Φο.∆.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας. 

• Υ∆ ότι τα ακριβή αντίγραφα είναι εκ των 
πρωτοτύπων 

• Την υπ΄αριθµ. 16951/23-12-2020 βεβαίωση 
καλής εκτέλεσης από  τον  Περιφερειακό σύνδεσµο 
φορέων διαχείρισης στερών αποβλήτων (Φο.∆.Σ.Α.) 
Κεντρικής Μακεδονίας 

• Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) 
/Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης 
(ΤΕΥ∆) 

• Φωτοαντίγραφα άδειας κυκλοφορίας 
17.Φωτοαντίγραφα από  την  ΑΑ∆Ε για τις 
δραστηριότητες της επιχείρησης 
18.Το έγγραφο µε ηµεροµηνία έκδοσης 9/10/2014 
για την αναγγελία έναρξης λειτουργίας Μικτού 
Συνεργείου Οχηµάτων από την Περιφέρεια 
∆υτικής Μακεδονίας Τεχνικό Τµήµα . 
19.Φωτοαντίγραφο βεβαίωση µόνιµης Λειτουργίας 
αυτοκινήτων 
20. Το υπ΄αριθµ 13768/10-9-2014φωτοαντίγραφο 
βεβαίωση µεταβολής εργασιών ,εγκαταστάσεων 
εσωτερικού από την ∆.Ο.Υ. Ζ΄Θεσσαλονίκης 
21.Φωτοαντίγραφο άδειας ασκήσεως 
επαγγέλµατος από το Υπουργείο Μεταφορών και 
Επικοινωνιών , Νοµαρχία Θεσσαλονίκης 

• Το υπ΄αριθµ. 1270683/29-12-2020Αποδεικτικό 
ασφαλιστικής ενηµερότητας 

• Το υπ΄αριθµ.70861746 αποδεικτικό 
ενηµερότητας για χρέη στο ∆ηµόσιο 

• Το υπ΄αριθµ.169138/11-3-2021 Πιστοποιητικό 
από το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης 
25.∆είγµατα ελαστικών 
26.∆ήλωση βεβαίωση της Αντιπροσωπείας 
Ελαστικών του ∆. Φραγκουλόπουλο Μον. ΕΠΕ 
27.Μεταφρασµένα Πιστοποιητικά για την 
κατασκευή και τον σχεδιασµό των ελαστικών. 
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7 ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑIΡEΙΑ 

• Ευρετήριο δικαιολογητικών 

• ΕΕΕΣ µόνο για την 17η Οµάδα 

• Αιτιολογική έκθεση-∆ήλωση ΙΜΠΕΞ 

• Απόφαση ∆ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη 

• Απόφαση ∆ήµου Αγίου Ιωάννη Ρέντη 
6.ΚΓ_∆11_Ε49137_01-12-2019 απόφαση της 
Υ.Π.Α 

• Προσφυγή ΠΡ376_2019 

• Προσφυγή ΠΡ189_2020 

• Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ανταλλακτικών 
10.Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης επισκευών- 
συντηρήσεων 

• Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης λιπαντικών 

• Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης συµβάσεων 
13.Βεβαίωση Πιστοποιητικού οργανισµού INER 
CERT 
14.Απόφαση ΑΕΠΠ 1380_2020-∆ήµος Θερµαϊκού 
15.Πιστοποιητικό οικείου επιµελητηρίου 
16.Κατάσταση προσωπικού ΣΕΠΕ 17.Καταστατικό 
ίδρυσης εταιρείας 18.Ανακοίνωση νέου τριµελούς 
∆.Σ. 

• Ανακοίνωση αλλαγής επωνυµίας 

• Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

• Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης 
ΓΕΜΗ 

• Αµιγές πιστοποιητικό ιστορικότητας ΓΕΜΗ 
23.Πρακτικό ∆.Σ. συµµετοχής εκπροσώπησης 
24.Κατ. συµβάσεων ανταλλακτικών- 
25.Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης 

• Εγγυητική επιστολή συµµετοχής για την 15η &17η 
οµάδα 

• Τεχνική έκθεση ανταλλακτικών 

• Εταιρική παρουσίαση 

• Πίνακας τεχνικού προσωπικού ΙΜΠΕΞ 
30.Έγγραφα συνεργείου ΙΜΠΕΞ 31.Βεβαιώσεις 
εναλλακτικής διαχείρισης 32.Αριθµός µητρώου 
παραγωγού –εισαγωγέα 33.Πιστοποιητικά ISO 
ΙΜΠΕΞ 34.Πιστοποιητικά περί εφαµιλλων 
35.Πιστοποιητικά ISO κατασκευαστικών οίκων 
36.Πιστοποιητικό εγγραφής στο εθνικό µητρώο 

παραγωγών 

8 ΑΦΟΙ ΓΙΩΒΗ Ο.Ε. 1.Οµάδα 10 ,Την υπ΄αριθµ. 7002028775/7-5-2021 
Εγγυητική Επιστολή ποσού 340,00€ από την 
Τράπεζα Eurobank 
2.Οµάδα 17,Την υπ΄αριθµ. 7002028783/7-5-2021 
Εγγυητική Επιστολή ποσού 440,00€ από την 
Τράπεζα Eurobank 
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  3.Οµάδα 9,Την υπ΄αριθµ. 7002028788/7-5-2021 
Εγγυητική Επιστολή ποσού 440,00€ από την 
Τράπεζα Eurobank 
4.Οµάδα 7, Την υπ΄αριθµ. 7002028787/7-5-2021 
Εγγυητική Επιστολή ποσού 340,00€ από την 
Τράπεζα Eurobank 
5.Οµάδα 2,Την υπ΄αριθµ. 7002028778/7-5-2021 
Εγγυητική Επιστολή ποσού 260,00€ από την 
Τράπεζα Eurobank 

Μετά το άνοιγµα των φακέλων και λαµβάνοντας υπόψη: 
 

1. την υπ’ αριθ. 7057/02.04.2021 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου 
2. τις υποβληθείσες προσφορές 

3. τις διατάξεις του ν.4412/2016 
4. την υπ’ αριθ. 378/15-2-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και την 2/2021 

5. πολυετής δέσµευση. 
6. τη βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή 

πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των 
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο 
∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης. 

 
προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή: 

 
1.Την απόρριψη των προσφορών για του λόγους που αναφέρονται παραπάνω στο 
πρακτικό των: 

 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Αριθµός 
συστήµατος 

Οµάδα 

1 ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΚΕ 216068 1,2,4,5,6,7,8,9,10,14,15,1 

7 

2 ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙ∆Η Ο.Ε. 221460 15,17 

3 ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑIΡEΙΑ 

216447 17 

4 ΑΦΟΙ ΓΙΩΒΗ Ο.Ε. 222170 2,7,9,10,17 
 

2.Την συνέχιση του διαγωνισµού µε το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών για τους συµµετέχοντες 
που προκρίθηκαν στο επόµενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας και συγκεκριµένα: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Αριθµός 
συστήµατος 

Οµάδε
ς 

1 AΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ 

ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ 

222437 1,2,4,9,10,13,16,17 

2 ΚΑΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ο.Ε 

222299 5,6,7,8 

3 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ο.Ε. 

221374 5 

4 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 216710 11 

 

3.Την επανάληψη του διαγωνισµού µε τροποποίηση των όρων της ∆ιακήρυξης, για τις οµάδες 3,12,14 
& 15 της παραπάνω προµήθειας σύµφωνα µε το άρθρο 46 του ν. 4782/2021 καθώς ο εν λόγω 
διαγωνισµός για τις οµάδες αυτές κηρύσσεται άγονος….» 
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Επίσης στο υπ’αριθµ 13420/25-6-2021 πρακτικό  αποσφράγισης οικονοµικών  προσφορών αναφέρονται τα 
εξης: 
 

«Στην Πτολεµαΐδα σήµερα την 25η Ιουνίου 2021, ηµέρα Παρασκευή 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 την υπ’ αριθµόν 23/2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

προκειµένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών που 

κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ 

ΕΤΟΣ» (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 7057/2-4-2021), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 108402 αριθµό συστήµατος 
ΕΣΗ∆ΗΣ, δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, 
λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 21PROC008384765. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
Α/Α Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος 
 
ΜΠΟΓ∆ΑΝΗ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ 

2. Τακτικό Μέλος ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

3. Τακτικό Μέλος 
 
ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ 

 
1.Την 13/5/2021 η Επιτροπή διαγωνισµού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φάκελου 
«∆ικαιολογητικά διαγωνισµού – Τεχνική προσφορά» των διαγωνιζοµένων, στην αξιολόγηση των τεχνικών 
προσφορών τους, στην καταχώριση όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων από 
αυτούς δικαιολογητικών και των αποτελεσµάτων του ελέγχου αυτών στο υπ΄αριθ. 9894/13-5-2021 
πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών. 
 
2.Σήµερα, κατόπιν της 13048/22-6-2021 ειδικής πρόσκλησης προς τους προσφέροντες µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, η 
Επιτροπή θα προχωρήσει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των 
συµµετεχόντων, των οποίων οι προσφορές έγιναν δεκτές κατά το προηγούµενο στάδιο. 

 
  Για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο ΕΣΗ∆ΗΣ µε 
τα διαπιστευτήρια της (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό 
διαγωνισµό 108402. Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η 
πρόσβαση στο περιεχόµενό των οικονοµικών προσφορών. Στη συνέχεια, τα µέλη της Επιτροπής που 
διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε 
ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία 
(καταχώρησης στο σύστηµα των διαπιστευτηρίων από κάθε µέλος της επιτροπής), οι προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «οικονοµική προσφορά»: 
 
3.Οι υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές παρουσιάζονται στον πίνακα του υποφακέλου (Οικονοµική 
προσφορά), όπως ελήφθη από την πλατφόρµα του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), ως ακολούθως: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
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1η ΟΜΑ∆Α 

Επισκευή – Συντήρηση Μηχανολογικών Μερών Οχηµάτων >3,5 

 

Α/Α 

 

Ονοµατεπώνυµο 

 
Προϋπολογισθείσα 

αξία µε ΦΠΑ(€) 

 
Τιµή προσφοράς 

µε ΦΠΑ(€) 

1 ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ 76.880,00 60.481,50 

 

2η ΟΜΑ∆Α 

Επισκευή – Συντήρηση Μηχανολογικών Μερών Οχηµάτων <3,5 

 

Α/Α 

 

Ονοµατεπώνυµο 

 
Προϋπολογισθείσα 

αξία µε ΦΠΑ(€) 

 
Τιµή προσφοράς 

µε ΦΠΑ(€) 

1 ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ 16.120,00 12.036,80 

 

3η ΟΜΑ∆Α 

Επισκευή – Συντήρηση ∆ικύκλων 

Ο διαγωνισµός για την οµάδα αυτή κηρύχθηκε άγονος 4η 

ΟΜΑ∆Α 

Επισκευή – Συντήρηση Υπερκατασκευών 

 

Α/Α 

 

Ονοµατεπώνυµο 

 
Προϋπολογισθείσα 

αξία µε ΦΠΑ(€) 

 
Τιµή προσφοράς 

µε ΦΠΑ(€) 

1 ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ 33.480,00 26.338,72 

 

5η ΟΜΑ∆Α 

Επισκευή – Συντήρηση Μ.Ε. (Εκσκαφείς – Φορτωτές – Ισοπεδωτές - Πολυµηχανήµατα κ.τ.λ.) 

 

Α/Α 

 

Ονοµατεπώνυµο 

 
Προϋπολογισθείσα 

αξία µε ΦΠΑ(€) 

 
Τιµή προσφοράς 

µε ΦΠΑ(€) 

1 ΚΑΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 55.800,00 35.488,80 

2 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 55.800,00 34.703,26 

 

6η ΟΜΑ∆Α 

Επισκευή – Συντήρηση Μ.Ε. Σαρώθρων 

 

Α/Α 

 

Ονοµατεπώνυµο 

 
Προϋπολογισθείσα 

αξία µε ΦΠΑ(€) 

 
Τιµή προσφοράς 

µε ΦΠΑ(€) 

1 ΚΑΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 47.120,00 29.968,32 

 

7η ΟΜΑ∆Α 

Επισκευή – Συντήρηση Μ.Ε. Καλαθοφόρων 

 

Α/Α 

 

Ονοµατεπώνυµο 

 
Προϋπολογισθείσα 

αξία µε ΦΠΑ(€) 

 
Τιµή προσφοράς 

µε ΦΠΑ(€) 

1 ΚΑΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 21.080,00 13.406,88 

 

Επισκευή – Συντήρηση Μ.Ε. Καδοπλυντήρια 
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Α/Α 

 

Ονοµατεπώνυµο 

 
Προϋπολογισθείσα 

αξία µε ΦΠΑ(€) 

 
Τιµή προσφοράς 

µε ΦΠΑ(€) 

1 ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ 14.880,00 10.951,68 

 

9η ΟΜΑ∆Α 

Επισκευή – Συντήρηση Α.Μ. Γεωργικών Ελκυστήρων - Παρελκόµενα 

 

Α/Α 

 

Ονοµατεπώνυµο 

 
Προϋπολογισθείσα 

αξία µε ΦΠΑ(€) 

 
Τιµή προσφοράς 

µε ΦΠΑ(€) 

1 ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ 27.280,00 21.461,18 

 

10η ΟΜΑ∆Α 

Επισκευή – Συντήρηση Μηχανολογικών Μερών Λεωφορείων 

 

Α/Α 

 

Ονοµατεπώνυµο 

 
Προϋπολογισθείσα 

αξία µε ΦΠΑ(€) 

 
Τιµή προσφοράς 

µε ΦΠΑ(€) 

1 ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ 21.080,00 17.882,17 

 

11η ΟΜΑ∆Α 

Επισκευή – Συντήρηση – Προµήθεια Ελαστικών 

 

Α/Α 

 

Ονοµατεπώνυµο 

 
Προϋπολογισθείσα 

αξία µε ΦΠΑ(€) 

 
Τιµή προσφοράς 

µε ΦΠΑ(€) 

1 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50.840,00 46.562,00 

 

12η ΟΜΑ∆Α 

Εργασίες Φανοποιΐας και Βαφής 

Ο διαγωνισµός για την οµάδα αυτή κηρύχθηκε άγονος 13η 

ΟΜΑ∆Α 

Επισκευή – Συντήρηση Ταχογράφων 

 

Α/Α 

 

Ονοµατεπώνυµο 

 
Προϋπολογισθείσα 

αξία µε ΦΠΑ(€) 

 
Τιµή προσφοράς 

µε ΦΠΑ(€) 

1 ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ 4.960,00 4.954,54 

 

14η ΟΜΑ∆Α 

Επισκευή – Εργασίες Μηχανουργείου Οχηµάτων – Μ.Ε. Ο 

διαγωνισµός για την οµάδα αυτή κηρύχθηκε άγονος 
 

15η ΟΜΑ∆Α 

Επισκευή – Εργασίες Συστηµάτων Πέδησης 
 

Ο διαγωνισµός για την οµάδα αυτή κηρύχθηκε άγονος 
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16η ΟΜΑ∆Α 

Επισκευή – Εργασίες Ηλεκτρολογείου 

 

Α/Α 

 

Ονοµατεπώνυµο 

 
Προϋπολογισθείσα 

αξία µε ΦΠΑ(€) 

 
Τιµή προσφοράς 

µε ΦΠΑ(€) 

1 ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ 45.880,00 34.391,65 

 

Προµήθεια Ανταλλακτικών Γενικής Χρήσης Μικροεπισκευών για Εργασίες Επισκευής και 
Συντήρησης που εκτελούνται από το Προσωπικό του ∆ήµου (Τεχνίτες Οχηµάτων) 

 

Α/Α 

 

Ονοµατεπώνυµο 

 
Προϋπολογισθείσα 

αξία µε ΦΠΑ(€) 

 
Τιµή προσφοράς 

µε ΦΠΑ(€) 

1 ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ 27.280,00 20.241,76 

 
Τα ποσοστά έκπτωσης του κάθε διαγωνιζόµενου ανά οµάδα και ανά άρθρο απεικονίζονται στον 

κάτωθι πίνακα 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
 

Α/Α 

 

Ονοµατεπώνυµο 

 

ΟΜΑ∆Α 

 
Ποσοστό έκπτωσης 

Εργασίας 

 
Ποσοστό έκπτωσης 

ανταλλακτικών 

1 ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ 1 έκπτωση 21,33% έκπτωση 21,33% 

2 ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ 2 έκπτωση 25,33% έκπτωση 25,33% 

3 ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ 4 έκπτωση 21,33% έκπτωση 21,33% 

4 ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ 9 έκπτωση 21,33% έκπτωση 21,33% 

5 ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ 10 έκπτωση 15,17% έκπτωση 15,17% 

6 ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ 13 έκπτωση 0,11% έκπτωση 0,11% 

7 ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ 16 έκπτωση 25,04% έκπτωση 25,04% 

8 ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ 17 ------------------ έκπτωση 25,80% 

9 ΚΑΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 5 έκπτωση 36,40% έκπτωση 36,40% 

10 ΚΑΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 6 έκπτωση 36,40% έκπτωση 36,40% 

11 ΚΑΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 7 έκπτωση 36,40% έκπτωση 36,40% 

12 ΚΑΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 8 έκπτωση 26,40% έκπτωση 26,40% 

13 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 5 έκπτωση 32,03% έκπτωση 45,03% 

14 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11 έκπτωση 5% έκπτωση 9% 

Όλες οι υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές κρίνονται αποδεκτές, καθώς είναι σύµφωνες µε τους 
όρους της διακήρυξης. 

 
Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα 1, η κατάταξη των προσφορών µε κριτήριο τη 
χαµηλότερη τιµή ανά Οµάδα είναι η εξής: 

 
Α/Α Ονοµατεπώνυµο 

προσωρινού 
αναδόχου 

ΟΜΑ∆Α Ποσό µετά την 
έκπτωση 

1 ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟ
Υ 
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ 

1 60.481,50€ 

2 ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ 
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ 

2 12.036,80€ 
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3 ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ 
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ 

4 26.338,72€ 

4 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε. 

5 34.703,26€ 

5 ΚΑΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε. 

6 29.968,32€ 

6 ΚΑΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε. 

7 13.406,88€ 

7 ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ 
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ 

8 10.951,68€ 

8 ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ 
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ 

9 21.461,18€ 

9 ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ 
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ 

10 17.882,17€ 

10 ΚΑΡΕΤΣΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

11 46.562,00€ 

 
 

11 ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ 
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ 

13 4.954,54€ 

12 ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ 
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ 

16 34.391,65€ 

13 ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ 
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ 

17 20.241,76€ 

 

Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 

• την υπ’ αριθ. 7057/2-4-2021 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου 

• τις υποβληθείσες προσφορές 

• τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

• το υπ΄αριθ. 9894/13-5-2021 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών 
6. την υπ’ αριθ. 378/15-2-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και την 2/2021 πολυετής δέσµευση. 

• τη βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή 
πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των 
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο 
∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης, 
προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή: 

 
Την ανάδειξη των 

• ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ως προσωρινού αναδόχου της για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΟΜΑ∆Α 1 ,µε ποσό µετά την έκπτωση 60.481,50€ 

 

• ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ως προσωρινού αναδόχου της για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΟΜΑ∆Α 2 , µε ποσό µετά την έκπτωση 12.036,80€ 

 

• ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ως προσωρινού αναδόχου της για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΟΜΑ∆Α 4 , µε ποσό µετά την έκπτωση 26.338,72€ 
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• ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ως προσωρινού αναδόχου της για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΟΜΑ∆Α 5 , µε ποσό µετά την έκπτωση 34.703,26€ 

 

• ΚΑΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ως προσωρινού
 αναδόχου της για την 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΟΜΑ∆Α 6 , µε ποσό µετά την έκπτωση 

29.968,32€ 
 

• ΚΑΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ως  
προσωρινού αναδόχου της για την 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΟΜΑ∆Α 7 , µε ποσό µετά την έκπτωση 

13.406,88€ 
 

• ΚΑΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ως προσωρινού
 αναδόχου της για την 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΟΜΑ∆Α 8 , µε ποσό µετά την έκπτωση 

10.951,68€ 
 

• ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ως προσωρινού αναδόχου της για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΟΜΑ∆Α 9 , µε ποσό µετά την έκπτωση 21.461,18€ 

• ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ως προσωρινού αναδόχου της για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΟΜΑ∆Α 10 , µε ποσό µετά την έκπτωση 17.882,17€ 

 

• ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ως προσωρινού αναδόχου της για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΟΜΑ∆Α 11 , µε ποσό µετά την έκπτωση 46.562,00€ 

 

• ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ως προσωρινού αναδόχου της για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΟΜΑ∆Α 13 , µε ποσό µετά την έκπτωση 4.954,54€ 

• ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ως προσωρινού αναδόχου της για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΟΜΑ∆Α 16 , µε ποσό µετά την έκπτωση 34.391,65€ 

 

• ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ως προσωρινού αναδόχου της για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΟΜΑ∆Α 17 , µε ποσό µετά την έκπτωση 20.241,76€ 

 
γιατί οι προσφορές τους είναι πλήρεις, σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές και προσέφεραν τη χαµηλότερη τιµή…..» 
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα 
µέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά.                               
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Αριθµ. Απόφ. 206/2021 

                                               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. την υπ’αριθµ 58/2021 ΑΟΕ 
4. την υπ’αριθµ. 7057/02.04.2021) διακηρυξη, η οποία έλαβε τον υπ’ αριθµ. 108402 αριθµό συστήµατος 
ΕΣΗ∆ΗΣ, δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 21PROC008384765 2021-04-02. 
5. το υπ’ αριθµ. 9894/13-5-2021 πρακτικό διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών 
προσφορών & το υπ’ αριθµ. 13420/25-6-2021 πρακτικό  αποσφράγισης οικονοµικών     προσφορών 
                                                              

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Α. Εγκρίνει το υπ’ αριθµ. 9894/13-5-2021 πρακτικό διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και 
τεχνικών προσφορών καθώς και το υπ’αριθµ 13420/25-6-2021 πρακτικό  αποσφράγισης οικονοµικών     
προσφορών  του  ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ 
ΕΤΟΣ», αριθµ. µελ. 10/2021, συνολικού προϋπολογισµού 511.500,00 ευρώ, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστα στοιχεία της παρούσης.  
Β. Εγκρίνει το αποτέλεσµα της διαγωνιστικής διαδικασίας ως εξής: 
     1.Απορρίπτει  τις παρακάτω αναγραφόµενες προσφορές για του λόγους που αναφέρονται  στο ανωτέρω 

σχετικό πρακτικό : 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Αριθµός 
συστήµατος 

Οµάδα 

1 ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΚΕ 216068 1,2,4,5,6,7,8,9,10,14,15,1 
7 

2 ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙ∆Η Ο.Ε. 221460 15,17 

3 ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑIΡEΙΑ 

216447 17 

4 ΑΦΟΙ ΓΙΩΒΗ Ο.Ε. 222170 2,7,9,10,17 

2. Αποδέχεται τις παρακάτω αναγραφόµενες προσφορές ως εξής:  

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Αριθµός 
συστήµατος 

Οµάδες 

1 AΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ 
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ 

222437 1,2,4,9,10,13,16,17 

2 ΚΑΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ο.Ε 

222299 5,6,7,8 

3 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ο.Ε. 

221374 5 

4 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 216710 11 

 
Γ. Αναδεικνύει τους παρακάτω αναγραφόµενους ως  προσωρινούς αναδόχους  για τις οµάδες 
1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,13,16 και 17, ως ακολούθως : 

1. ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ως προσωρινός ανάδοχος  για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΟΜΑ∆Α 1 ,µε ποσό µετά την έκπτωση 60.481,50€ 

2. ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ως προσωρινός ανάδοχος  για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 

ΑΔΑ: ΨΙ64ΩΡ6-ΘΟΜ



 31

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΟΜΑ∆Α 2 , µε ποσό µετά την έκπτωση 12.036,80€ 

3. ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ως προσωρινός ανάδοχος  για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΟΜΑ∆Α 4 , µε ποσό µετά την έκπτωση 26.338,72€ 

4. ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ως προσωρινός ανάδοχος  για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΟΜΑ∆Α 5 , µε ποσό µετά την έκπτωση 34.703,26€ 

5. ΚΑΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ως προσωρινός ανάδοχος   για την 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
&ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΟΜΑ∆Α 6 , µε ποσό µετά την έκπτωση 
29.968,32€ 

6. ΚΑΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΣΙΑ Ο.Ε ως προσωρινός ανάδοχος   για την 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΟΜΑ∆Α 7 , µε ποσό µετά την έκπτωση  
13.406,88€ 

7. ΚΑΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ως προσωρινός ανάδοχος   για την 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΟΜΑ∆Α 8 , µε ποσό µετά την έκπτωση 
10.951,68€ 

8. ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ως προσωρινός ανάδοχος  για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΟΜΑ∆Α 9 , µε ποσό µετά την έκπτωση 21.461,18€ 

9. ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ως προσωρινός ανάδοχος  για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΟΜΑ∆Α 10 , µε ποσό µετά την έκπτωση 17.882,17€ 

10. ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ως προσωρινός ανάδοχος  για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΟΜΑ∆Α 11 , µε ποσό µετά την έκπτωση 46.562,00€ 

11. ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ως προσωρινός ανάδοχος  για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΟΜΑ∆Α 13 , µε ποσό µετά την έκπτωση 4.954,54€ 

12. ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ως προσωρινός ανάδοχος  για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΟΜΑ∆Α 16 , µε ποσό µετά την έκπτωση 34.391,65€ 

13. ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ως προσωρινός ανάδοχος  για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΟΜΑ∆Α 17 , µε ποσό µετά την έκπτωση 20.241,76€ 

∆. Για τις οµάδες 3,12,14 & 15 της παραπάνω προµήθειας αποφασίζεται η επανάληψη του 

διαγωνισµού, µε τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, σύµφωνα µε το ν. 4782/2021 καθώς ο εν λόγω 

διαγωνισµός για τις οµάδες αυτές κηρύσσεται άγονος. 

Κατά της ανωτέρω χωρεί προδικαστική προσφυγή κατ’εφαρµογή του σχετικού άρθρου της υπ’αριθµ. 

7057/02.04.2021 διακήρυξης, η οποία έλαβε τον υπ’ αριθµ. 108402 αριθµό συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, 

δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, 

λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 21PROC008384765 2021-04-02. 
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                              Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  206/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              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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