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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  25ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 27-7-2021 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. 15869/23-7-2021πρόσκληση 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 των πρακτικών α) διενέργειας- αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) 
αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών του ανοιχτού επαναληπτικού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού 
για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων ∆ήµου Εορδαίας και των Νοµικών του Προσώπων για ένα χρόνο». 
(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. ∆ηµήτρης Καρακασίδης 
5. Στέφανος Μπίγγας 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. Αθηνά Τερζοπουλου 
3. Αναστάσιος Παπαχρήστου 
4. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Ο κος. Σπόντης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε ο κος. Αν. Παπαχρήστου. 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ. Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. Ο Αντιπρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα έθεσε υπόψη των µελών 
την υπ’αριθµ 14780/13-7-2021 εισήγηση του Γραφείου Προµηθειών στην οποία αναφέρονται τα εξης: 
«ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών  α)διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών   
και β) αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών   του  ανοικτού  επαναληπτικού διεθνούς  ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ». (ορισµός προσωρινών αναδόχων) 
Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε την έγκριση των  µε αριθµ. 12060/4-6-2021 
πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και 14633/12-7-2021 
πρακτικού  αποσφράγισης οικονοµικών     προσφορών  του  ανοικτού   ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ 
ΕΤΟΣ». 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Με την 104/2021 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής αποφασίστηκε η επανάληψη της διαγωνιστικής 
διαδικασίας µε τους όρους που καταρτίσθηκαν µε την 48/2021 Α.Ο.Ε..   
Η ψήφιση της σχετικής πίστωσης έγινε µε την απόφαση  ανάληψης   υποχρέωσης µε αριθµ. 374/8-2-2021 
(21REQ008127183 11-2-2021) και µε την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετών ∆απανών µε Α/Α 
1/2021 (21REQ008128053 11-2-2021). 
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1. Στον διαγωνισµό κατατέθηκαν  δύο   προσφορές  και  προτείνετε η αποδοχή των: 
 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Αριθµός 
συστήµατος 

Οµάδα/τµήµα 

1 ΑΛΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 226389 Α2,Α4 

2 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ο.Ε. 

227191 Α1,Α2,Α3,Α4 

 
Την 12-7-2021 πραγµατοποιήθηκε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών   προσφορών  και 
προτείνεται σύµφωνα µε το συνηµµένο πρακτικό  :     

1. Η ανάδειξη του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ως προσωρινού αναδόχου της 
προµήθειας για την οµάδα /τµήµα διαγωνισµού Α1 και Α3,  γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, 
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαµηλότερη 
τιµή.  

2. Η ανάδειξη του ΑΛΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας της 
για την οµάδα /τµήµα διαγωνισµού Α2 και Α4,  γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή.  

Συνηµµένα σας διαβιβάζουµε τα εξής: 
1) Το µε αριθµ. 12060/4-6-2021 πρακτικό διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και 

τεχνικών προσφορών 
2) Το µε αριθµ. 14633/12-7-2021 πρακτικό  αποσφράγισης οικονοµικών     προσφορών”   

 
Πιο συγκεκριµένα στο υπ’αριθµ 12060/4-6-2021 πρακτικό διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και 
τεχνικών προσφορών αναφέρονται τα εξης:  
«Στην Πτολεµαΐδα σήµερα την 4η Ιουνίου 2021, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.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 προσφορών που κατατέθηκαν 
στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού επαναληπτικού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡ]Ν ΚΑΥΣΙΜ]Ν ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΚΑΙ Τ]Ν ΝΟΜΙΚ]Ν ΤΟΥ ΠΡΟΣ]Π]Ν 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» (Αριθµ.∆ιακήρυξης 9945/14-5-2021), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 132220 αριθµό 
συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
∆ηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 21PROC008605556. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

Α/Α Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠ3ΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος 
 
ΜΠΟΓ∆ΑΝΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ 

2. Τακτικό Μέλος ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

3. Τακτικό Μέλος 
 
ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ 

Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 31-5-2021 και η 
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 4-6-2021 και ώρα 10:00 π.µ. 

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 132220 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το 
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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 ΑΛΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 31/05/2021 11:39:12 

2 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ο.Ε. 

31/05/2021 09:20:56 

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/τµήµα 

1 ΑΛΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 226389 Α2,Α4 

2 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ο.Ε. 

227191 Α1,Α2,Α3,Α4 

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 
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 Ονοµατεπώνυµο Αριθµός πρωτοκόλλου 

1 ΑΛΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 11612/01-06-2021 

2 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ο.Ε. 

11806/02-06-2021 

Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε 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, είναι   τα εξής: 
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Α/Α Ονοµατεπώνυµο ∆ικαιολογητικά 

1 ΑΛΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 

2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 

3. ΕΕΕΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΚΑΙ Α4 

4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣ]ΠΗ ΣΗΣ 

5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

6. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡ]Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΟΥΣΗΣ 

7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

8. Ι∆Ι]ΤΙΚΟ ΣΥΜΦ]ΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟΥ 

9. Α∆ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ 

10. Α∆ΕΙΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ 

11. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

12. Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 

13. ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Γ.Ε.ΜΗ. 

14.Υ.∆.(7) 

15. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

16. ∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝ]Ν ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

17. ΒΕΒΑΙ]ΣΗ ISO 14001 

18. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 14001 

19. ΠΡΟΣ]ΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣ]ΠΟΥ ΑΑ∆Ε 20.ΠΡΟΣ]ΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΑ∆Ε 

21.ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ:∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

2 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 1. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛ]ΣΕΙΣ(15) 

2. ΕΕΕΣ TMHMA Α1 

3. ΕΕΕΣ TMHMA A2,A3,A4 

4. Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΚΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡ]Ν ΚΑΥΣΙΜ]Ν ΚΑΙ 
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

6. ΒΕΒΑΙ]ΣΗ AVIN ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΗΣ ΜΟΤΟR OIL 

7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ OHSAS18001:2007 

8. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ EN ISO 9001:2015 

9. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝ ΙSO 14001:2015(2) 

10. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ 
Α1,Α2,Α3,Α4 

11. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑ- ΝΗΣ 

12. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡ]ΟΥ(3) 

13. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 14.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣ]ΠΗΣΗΣ (ΓΕΜΗ) 15.ΓΕΝΙΚΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΓΕΜΗ) 

16. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡ]ΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑ- ΝΗΣ(2) 

17. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΗΤΡ]ΟΥ /ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΑΑ∆Ε(4) 

18. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΤΟR OIL ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

19. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ GAS OIL ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

20. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ GAS OIL ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

21. AVIN ∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝ]Ν ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΒΕΝΖΙΝΗ 

22. AVIN ∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝ]Ν ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

23. AVIN ∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝ]Ν ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ & ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ  

24. ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
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∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ∆ ΧΗΜΕΙΟ  ΑΓΙ]Ν ΘΕΟ∆]Ρ]Ν
 ΤΗΣ  MOTOR OIL (HELLAS) 

∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.  

25.ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε οτι οι διαγωνιζόµενες εταιρείες υπέβαλαν ορθά τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής τους και η επιτροπή προχωρά στο επόµενο στάδιο δηλαδή στην πληρότητα και 
στον έλεγχο της Τεχνικής τους Προσφοράς. 

7. Ακολούθως, η Επιτροπή 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: 

 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο ∆ικαιολογητικά 

1 ΑΛΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 1.ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Ο.Ε. ΤΜΗΜΑ Α2 

  2.ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

  ΤΜΗΜΑ Α4 

  3.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ 

  ΕΚΠΡΟΣ]ΠΗ ΣΗΣ 

  4.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

  5.ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡ]Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΟΥΣΗΣ 

  6.Ι∆Ι]ΤΙΚΟ ΣΥΜΦ]ΝΗΤΙΚΟ 

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟΥ 

  7.Α∆ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ 

  8.Α∆ΕΙΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ 

  9.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

  10.Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 

  11.ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Γ.Ε.ΜΗ. 

  12.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

  13.∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝ]Ν ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

  14.ΒΕΒΑΙ]ΣΗ ISO 14001 

  15.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 14001 

  16.ΠΡΟΣ]ΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

  ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ]ΠΟΥ ΑΑ∆Ε 

  17.ΠΡΟΣ]ΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΑ∆Ε 

2 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ 1.Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΚΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 

 ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.  ΥΓΡ]Ν ΚΑΥΣΙΜ]Ν ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 

   ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

   2.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

   3.ΒΕΒΑΙ]ΣΗ AVIN ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΗΣ 

   ΜΟΤΟR OIL 

   4.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ OHSAS18001:2007 

   5.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ EN ISO 9001:2015 

   6.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝ ΙSO 14001:2015(2) 

   7.ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

   ΤΜΗΜΑ Α1,Α2,Α3,Α4 

   8.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

   ΚΟΖΑΝΗΣ 
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   9.ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡ]ΟΥ(3) 

   10. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

   11.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ 

   ΕΚΠΡΟΣ]ΠΗΣΗΣ (ΓΕΜΗ) 

   12.ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΓΕΜΗ) 

   13.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡ]ΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑ- 

   ΝΗΣ(2) 

   14.ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΗΤΡ]ΟΥ /ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

   ΑΑ∆Ε(4) 

   15.ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΤΟR OIL ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

   16.ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ GAS OIL ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

   ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

   17.ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ GAS OIL ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

   ΚΙΝΗΣΗΣ 

   18.AVIN ∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝ]Ν ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

   ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΒΕΝΖΙΝΗ 

   19.AVIN ∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝ]Ν ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

   20.AVIN ∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝ]Ν ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ 

   21.ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

   ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ∆ ΧΗΜΕΙΟ ΑΓΙ]Ν 

   ΘΕΟ∆]Ρ]Ν ΤΗΣ MOTOR OIL (HELLAS) 

   ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 

Από τον έλεγχο του φακέλου προέκυψε ότι και οι δύο διαγωνιζόµενοι υπόβαλλαν όλα τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά που ζητούνται µε την ∆ιακήρυξη. 

8. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Και οι δύο προσφορές είναι 
σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και γίνονται 
αποδεκτές. 
Η Επιτροπή επικοινώνησε µε τους φορείς που φέρεται να έχουν εκδώσει τις  εγγυητικές επιστολές που έχουν 
καταθέσει οι συµµετέχοντες για να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους(άρθρο 72 παρ.5 του Ν.4412/2016). 

Η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση λόγω αναµονής των απαντήσεων του ελέγχου εγκυρότητας των 
εγγυητικών επιστολών των συµµετεχόντων . 

Ο έλεγχος της εγκυρότητας των εγγυητικών ολοκληρώθηκε την 14/06/2021. 

Η Επιτροπή συνεδρίασε εκ νέου την 14-06-2021 και ώρα 12:00 π.µ. Μετά την πιστοποίηση  της 
εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών και λαµβάνοντας υπόψη: 

1. την υπ’ αριθ. 9945/14-5-2021 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου 
2. τις υποβληθείσες προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
4. την υπ’ αριθ. 374/8-2-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και την 1/2021 πολυετής δέσµευση. 
5. 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 την Οικονοµική επιτροπή: 

1. Την αποδοχή των προσφορών που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόµενοι, καθώς είναι σύµφωνες µε 
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω 
στο παρόν πρακτικό: 
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Α/Α Ονοµατεπώνυµο Αριθµός συστήµατος Οµάδα/τµήµα 

1 ΑΛΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ο.Ε. 

226389 Α2,Α4 

2 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ο.Ε. 

227191 Α1,Α2,Α3,Α4 

2. Την συνέχιση του διαγωνισµού µε το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών και των δύο ως ανωτέρω 
αναφερόµενων συµµετεχόντων. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού      αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται….» 

Επίσης θέτουµε υπόψη σας το υπ’αριθµ. 14633/12-7-2021 πρακτικό αποσφράγισης των οικονοµικών 
προσφορών στο οποίο αναφέρονται τα έξης:   
«Στην Πτολεµαΐδα σήµερα την 12-7-2021, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο 
γραφείο Προµηθειών 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 οικονοµικών προσφορών που 
κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού επαναληπτικού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού για 
την «  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»  (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 9945/14-5-2021), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 
132220, δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, 
λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 21PROC008605556. 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
 

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Αναπληρωµατικός Πρόεδρος ΑΤΣΟΥ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

2. Τακτικό Μέλος ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

3. Τακτικό Μέλος ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ 

 
1. Την  4/6/2021 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. 12060/4-6-2021 πρακτικό 
αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών. 
 
2. Σήµερα, σύµφωνα µε το άρθρο 3.1.2. της διακήρυξης και κατόπιν της πρόσκλησης µε αριθµ. 14566/9-7-
2021 που στάλθηκε στους προσφέροντες µέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗ∆ΗΣ στις 9-7-2021, η Επιτροπή 
προχώρησε 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 132220. 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»: 
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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: 
 

 Α/Α Ονοµατεπώνυµο 
ΟΜΑ∆Α/ΤΜΗΜΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΕΚΠΤΩΣΗ 

1 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Α2 6,50% 

2 ΑΛΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Α4 6,50% 

3 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Α1 2,50% 

4 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Α2 2,50% 

5 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Α3 2,50% 

6 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Α4 2,50% 

 
Όλες οι υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές κρίνονται αποδεκτές, καθώς είναι σύµφωνες µε τους όρους 
της διακήρυξης.  
Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, η κατάταξη των προσφορών µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή είναι 
η εξής: 
 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  ΟΜΑ∆Α/ΤΜΗΜΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΕΚΠΤΩΣΗ 

  ΟΜΑ∆Α Α   

1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΟΕ 

Α1 2,50% 

2 ΑΛΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Α2 6,50% 

3 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΟΕ 

Α3 2,50% 

4 ΑΛΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Α4 6,50% 

 
Συνεπώς, η χαµηλότερη οικονοµική προσφορά ανά οµάδα/τµήµα του διαγωνισµού είναι : 

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ για την οµάδα /τµήµα διαγωνισµού Α1. 
2. ΑΛΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. για την οµάδα /τµήµα διαγωνισµού Α2. 
3. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ για την οµάδα /τµήµα διαγωνισµού Α3. 
4. ΑΛΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. για την οµάδα /τµήµα διαγωνισµού Α4. 

 
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
 
1. την υπ’ αριθ. 9945/14-5-2021 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου  
2. τις υποβληθείσες προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
4. το υπ΄αριθ. 12060/4-6-2021 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών  
5. την υπ’ αριθ. 374/8-2-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και την 1/2021 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: 
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1.Την ανάδειξη του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας 
για την οµάδα /τµήµα διαγωνισµού Α1 ΚΑΙ Α3,  γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους 
της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή.  
 
2.Την ανάδειξη του ΑΛΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας της για 
την οµάδα /τµήµα διαγωνισµού Α2 ΚΑΙ Α4,  γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή.  
 
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. 220/2021 

                                               Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν 
3. την  µε αριθµ. 24/2020  µελέτη της προµήθειας 
4. Το πρωτογενές αίτηµα 21REQ008059808. 
5.Τα εγκεκριµένα 21REQ008128053 ( πολυετής δέσµευση 1-2021) και 21REQ008127183 (AAY 374/8-2-2021) 
6.Την απόφαση ∆.Σ. 43/2020 Σχολικής Επιτροπής Α/βάθµιας εκπαίδευσης 
7.Την απόφαση ∆.Σ. 29/2020  Σχολικής Επιτροπής Β/βάθµιας εκπαίδευσης 
8.Την απόφαση ∆.Σ. 48/2020  του Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π.  
9.Το εγκεκριµένο 21REQ008067549 του Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π.» 
10. το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018.  
11. την υπ’αριθµ 48/2021 ΑΟΕ 
12. την υπ’αριθµ. 4931/8-3-2021 διακήρυξη ∆ηµάρχου  µε  αριθµό  συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 107058 
13. το υπ’αριθµ 8018/15-4-2021 πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών 
14. την υπ’αριθµ 104/2021 ΑΟΕ 
15 την υπ’αριθµ. αριθµ. 9945/14-5-2021 ∆ιακήρυξη, η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 132220, δηµοσιεύθηκε 
νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 
21PROC008605556. 
16. το µε αριθµ. 12060/4-6-2021 πρακτικό διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών 
προσφορών & το µε αριθµ. 14633/12-7-2021 πρακτικό  αποσφράγισης οικονοµικών   προσφορών 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.Εγκρινει το µε αριθµ. 12060/4-6-2021 πρακτικό διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών 
προσφορών & το µε αριθµ. 14633/12-7-2021 πρακτικό  αποσφράγισης οικονοµικών   προσφορών, της 
Επιτροπής διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας του ανοικτού επαναληπτικού διεθνούς ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την «  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ», τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της 
παρούσης. 
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2. Εγκρίνει το αποτέλεσµα της διαγωνιστικής διαδικασίας και αποδέχεται τις προσφορές που υπέβαλαν οι 
κατωτέρω διαγωνιζόµενοι, καθώς είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές, ως εξης: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Αριθµός συστήµατος Οµάδα/τµήµα 

1 ΑΛΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ο.Ε. 

226389 Α2,Α4 

2 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

227191 Α1,Α2,Α3,Α4 

 
3α.Την ανάδειξη του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» ως 
προσωρινού αναδόχου της προαναφερόµενης προµήθειας για τις οµάδες /τµήµα διαγωνισµού Α1 & Α3, µε 
ποσοστό έκπτωσης 2,50% & 2,50% αντίστοιχα ανά οµάδα,   γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη 
µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή.  
 
3β.Την ανάδειξη του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία ΑΛΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ως προσωρινού 
αναδόχου της προαναφερόµενης προµήθειας , για τις οµάδες /τµήµα διαγωνισµού Α2 ΚΑΙ Α4, µε ποσοστό 
έκπτωσης 6,50% & 6,50% αντίστοιχα ανά οµάδα, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή.  
 
Κατά της ανωτέρω χωρεί προδικαστική προσφυγή κατ’ εφαρµογή του σχετικού άρθρου της υπ’αριθµ.  
9945/14-5-2021 ∆ιακήρυξης µε Α∆ΑΜ 21PROC008605556. 
 
 
                              Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  220/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              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 Καρακασίδης  
4. Στέφανος Μπιγγας 
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