
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 265/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  32ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 8-10-2021 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, δια 
ζώσης και µε τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 21511/4-10-2021 πρόσκληση του 
Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του 
ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει, το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 
(Α’ 169) και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. ∆1α/Γ.Π. οικ. 53950/04-09-2021 (Β’ 4054), για να 
συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..………………………………………… 
Έγκριση ή µη του πρακτικού ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού « Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της ∆ηµοτικής Ενότητας και 
φωτιστικών σωµάτων προς τοποθέτηση επί στύλων δικτύου ∆Ε∆∆ΗΕ» 
………………………………………….…………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα τα 
παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2.Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. Σπόντης ∆ηµητριος 
5. Στέφανος Μπίγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 

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

……………………………………………………………………………………….……………………………… 
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 οµόφωνα συµφώνησαν να συζητηθεί.  
Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος ανέφερε  ότι µε την 208/2021 ΑΟΕ  εγκρίθηκαν οι υπ’αριθµ. 17/2020 και 
5/2021 µελέτες και τα τεύχη δηµοπράτησης, της προµήθειας µε τίτλο: «Προµήθεια ηλεκτρολογικού 
υλικού για τις ανάγκες της ∆ηµοτικής Ενότητας Πτολεµαΐδας και φωτιστικών σωµάτων προς 
τοποθέτηση επί στύλων δικτύου ∆Ε∆∆ΗΕ» , προϋπολογισµού 124.126,48€, αποφασίστηκε η 
διενέργεια της προµήθειας µε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης µεσω 
ΕΣΗ∆ΗΣ και καταρτίστηκαν οι  όροι διακήρυξης της ανοικτής, ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης 
δηµόσιας σύµβασης. Στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ’αριθµ.15912/26-7-2021 διακήρυξη µε Α∆ΑΜ 
21PROC008989804 και αρ. συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 134543.  
 
Με την υπ’ αριθ. 23/2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η Επιτροπή 
διαγωνισµού, η οποία: 
α) την 24/8/2021  προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που 
υποβλήθηκαν στον παραπάνω διαγωνισµό, συντάσσοντας το ακόλουθο υπ΄αριθ. 18112/24-8-2021 
πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών    
β) ακολούθως, την 7/9/2021 προχώρησε στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών και στην 
ανάδειξη του προσωρινού µειοδότη, συντάσσοντας το ακόλουθο υπ΄αριθ. 19355/7-9-2021 πρακτικό 
αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών. 
Σύµφωνα µε την παρ.2γ του άρθρου 100 του Ν.4412/2016: «Μετά από την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας των περ. α’ και β’, η αναθέτουσα αρχή, εφόσον εγκρίνει τα πρακτικά µε απόφασή της, 
προσκαλεί εγγράφως τον πρώτο σε κατάταξη µειοδότη, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
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(«προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται 
στο άρθρο 103, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των 
πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωµατώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 
Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού 
από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο. 
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, επικυρώνονται µε την απόφαση 
κατακύρωσης του άρθρου 105 στην οποία ενσωµατώνεται η απόφαση της περ. γ’. 
Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο 
άρθρο 105, οι προσφέροντες λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των 
στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 
Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύµφωνα µε 
όσα προβλέπονται στο Βιβλίο IV. Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης 
διοικητικής προσφυγής..» 
 
Με την υπ΄αριθ. 260/2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία ενσωµατώνεται στην 
παρούσα απόφαση εγκρίθηκαν τα ανωτέρω πρακτικά και πιο συγκεκριµένα: 

«  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  31ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 17-9-2021 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα 
από τη υπ’ αρ. πρωτ. 19763/13-9-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 
4623/2019 και ισχύει και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ. 55400/12-9-2021  , για 
να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..………………………………………… 
Έγκριση ή µη του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και 
πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών - ανάδειξης προσωρινού µειοδότη της «Προµήθειας 
ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της ∆ηµοτικής Ενότητας Πτολεµαΐδας και φωτιστικών 
σωµάτων προς τοποθέτηση επί στύλων δικτύου ∆Ε∆∆ΗΕ». 
………………………………………….………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα  τα 
παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2. ∆ηµήτρης Καρακασίδης 
3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. Σπόντης ∆ηµητριος 
5. Στέφανος Μπίγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
  

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. Αθηνά Τερζοπουλου 
3. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………… 
Κατά την συζήτηση του ανωτέρω 1ου τακτικού θέµατος αποχώρησε από την συνεδρίαση το µέλος 
Ζαφειρούλα Σεβαστού. 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης.   
O Αντιπρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο Τεχν. Υπηρεσιών, ο οποίος εισηγούµενος το 
ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, ανέφερε ότι µε την 208/2021 ΑΟΕ  εγκρίθηκαν οι υπ’αριθµ. 
17/2020 και 5/2021 µελέτες και τα τεύχη δηµοπράτησης της προµήθειας, µε τίτλο: «Προµήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της ∆ηµοτικής Ενότητας Πτολεµαΐδας και φωτιστικών 
σωµάτων προς τοποθέτηση επί στύλων δικτύου ∆Ε∆∆ΗΕ» , προϋπολογισµού 124.126,48€, 
αποφασίστηκε η διενέργεια της προµήθειας µε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης µεσω ΕΣΗ∆ΗΣ και καταρτίστηκαν οι  όροι διακήρυξης της ανοικτής, ηλεκτρονικής 
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διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης. Στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ’αριθµ.15912/26-7-2021 
διακήρυξη µε Α∆ΑΜ 21PROC008989804 και αρ. συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 134543. Θέτουµε υπόψη σας 
την υπ’αριθµ 19714/13-9-2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: 
«Βάσει της 208/2021 αποφάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για 
την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΣΤΥΛΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
∆Ε∆∆ΗΕ»  εκδόθηκε από το ∆ήµαρχο η προκήρυξη του διαγωνισµού µε αριθµ.πρωτ.  15912/26-7-
2021 (Α∆ΑΜ:21PROC008989804) 
 
Με την υπ’ αριθ. 23/2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η Επιτροπή 
διαγωνισµού, η οποία: 
α) την 24/8/2021  προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που 
υποβλήθηκαν στον παραπάνω διαγωνισµό, συντάσσοντας το ακόλουθο υπ΄αριθ. 18112/24-8-2021 
πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών    
β) ακολούθως, την 7/9/2021 προχώρησε στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών και στην 
ανάδειξη του προσωρινού µειοδότη, συντάσσοντας το ακόλουθο υπ΄αριθ. 19355/7-9-2021 πρακτικό 
αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών. 
Σύµφωνα µε την παρ.2γ του άρθρου 100 του Ν.4412/2016: «Μετά από την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας των περ. α’ και β’, η αναθέτουσα αρχή, εφόσον εγκρίνει τα πρακτικά µε απόφασή της, 
προσκαλεί εγγράφως τον πρώτο σε κατάταξη µειοδότη, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται 
στο άρθρο 103, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των 
πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωµατώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 
Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού 
από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο. 
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, επικυρώνονται µε την απόφαση 
κατακύρωσης του άρθρου 105 στην οποία ενσωµατώνεται η απόφαση της περ. γ’. 
Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο 
άρθρο 105, οι προσφέροντες λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των 
στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 
Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύµφωνα µε 
όσα προβλέπονται στο Βιβλίο IV. Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης 
διοικητικής προσφυγής..» 
Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να επικυρώσει τα παραπάνω υπ’ αριθ. 18112/24-8-2021 και 
19355/7-9-2021 Πρακτικά της Επιτροπής διαγωνισµού σύµφωνα µε τα οποία η Επιτροπή αφού έλαβε 
υπόψη : 
1)  τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
2)  τους όρους της υπ΄αριθ. 15912/26-7-2021 ∆ιακήρυξης 
3)  τις υπ’ αριθ. 658 και 659/2021 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
4) τη βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων 
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 µε α/α 1. 
5) τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου 
Προτείνει  προς την Ο.Ε. 

1. Την ανάδειξη της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ  ως 
προσωρινού αναδόχου της προµήθειας «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ» (ΤΜΗΜΑ 1)  γιατί η προσφορά του είναι 
πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και 
προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή.  

2. Την µαταίωση της διαδικασίας για το ΤΜΗΜΑ 2 -  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΣΤΥΛΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆Ε∆∆ΗΕ, λόγω του ότι ο διαγωνισµός 
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κατέστη άγονος (δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά για το Τµήµα 2)  σύµφωνα µε την παρ. 1α 
του άρθρου 106 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Την επανάληψη της διαδικασίας για το Τµήµα 2 µε τους ίδιους όρους. 
Ωστόσο  υποβλήθηκε  στην υπηρεσία µας το Υπηρεσιακό σηµείωµα µε αριθµ. 19582/9-9-2021 του 
υπαλλήλου Τζιόλα Ιωάννη ( Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) , ο οποίος είναι και ο συντάκτης των τεχνικών 
προδιαγραφών της προµήθειας, µε το οποίο προτείνει , προκειµένου να αποφευχθεί η αποχή των 
ενδιαφεροµένων προµηθευτών στον επαναληπτικό διαγωνισµό  για το ΤΜΗΜΑ 2 -  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΣΤΥΛΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆Ε∆∆ΗΕ,  η επανάληψη της 
διαδικασίας για το Τµήµα 2 να γίνει κατόπιν τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών και των 
συµβατικών όρων. 
   
Η  απόφαση της Ο.Ε.  δεν θα κοινοποιηθεί στους προσφέροντες και θα ενσωµατωθεί στην απόφαση 
κατακύρωσης που θα ακολουθήσει.» 
Στο υπ’αριθµ 19582/9-9-2021 υπηρεσιακό σηµείωµα του υπαλλήλου Τζιόλα Ιωάννη ( Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού) αναφέρονται τα εξής: 
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Επίσης θέτουµε υπόψη σας ότι µε το υπ’αριθµ 18112/24-8-2021 πρακτικό της η Επιτροπή διενέργειας 
του εν λόγο διαγωνισµού προτείνονται τα εξής:  
 
«Στην Πτολεµαΐδα σήµερα την 24-08-2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 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 ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
Ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της ∆ηµοτικής Ενότητας Πτολεµαΐδας και 
Φωτιστικών σωµάτων προς τοποθέτηση επί στύλων δικτύου ∆Ε∆∆ΗΕ» (Αριθµ. 
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∆ιακήρυξης 15912/26-7-2021), η οποία έλαβε τον υπ' αριθ. 134543 αριθµό 
συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 
21PROC008989804. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
2. Μπογδάνη Καλλιρρόη, Πρόεδρος 
3. Κατσάλης Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 
4. Μαυρίδου Μυροφόρα, Τακτικό Μέλος 
 
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη 
διακήρυξη η 18-08-2021 και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών η 24-08-2021 και ώρα 10:00 π.µ………………………………………………………………. 
 
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
1. την υπ' αριθ. 15912/26-7-2021 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου 
2. τις υποβληθείσες προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
4. τις υπ' αριθ. 658 και 659/2021 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
5. τη βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω 
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη 
συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ Ια του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη 
δέσµευση στα οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α 1. 
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: 
 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Αριθµός 
συστήµατος 

Τµήµα 

1 ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ 

235843/13-08-2021 1 

2 ΤΕΧΝΟΜΑΤ 
ΗΛΕΚΤΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε. 

235575/17-08-2021 1 

3 Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

235240/18-08-2021 1 

4 ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 235251/18-08-2021 1 
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2.Την µαταίωση της διαδικασίας για το τµήµα 2 λόγω του ότι ο διαγωνισµός 
κατέστη άγονος (δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά για το τµήµα 2) παρ.ΐθ του 
άρθρου 106 του Ν.4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 
3.Την επανάληψη της διαδικασίας για το τµήµα 2 µε τους ίδιους όρους……………………………..» 
Ενώ στο υπ’αριθµ 19355/7-9-2021 πρακτικό αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών η 
Επιτροπή προτείνει τα εξής: 
« …. ……………………………………………………………………………………………………………. 
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 την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής είναι η εξής: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο 

Τιµή χωρίς ΦΠΑ () 

Συνολική Τιµή 
προσφοράς µε ΦΠΑ () 

1 

Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

24.692,10 30.618,20 

2 
ΤΕΧΝΟΜΑΤ 
ΗΛΕΚΤΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε. 

25.778,03 31.964,76 

3 ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ 

28.795,50 
35.706,42 

4 ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 40.074,20 
49.692,01 

Συνεπώς, η χαµηλότερη οικονοµική προσφορά είναι της Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 30.618,20 
µε ΦΠΑ.  
Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη : 
 
1.την υπ' αριθ. 15912/26-7-2021 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου 
2.τις υποβληθείσες προσφορές 
3.τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
4. το υπ’αριθµ 18112/24-8-2021 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολογησης τεχνικων προσφορων  
5.τις υπ' αριθ. 658 και 659/2021 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
6. τη βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω 
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη 
συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ Ια του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη 
δέσµευση στα οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α 1. 
 
προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή: 
 
Την ανάδειξη της Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας 
«Ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της ∆ηµοτικής Ενότητας Πτολεµαΐδας και φωτιστικών 
σωµάτων προς τοποθέτηση επί στύλων δικτύου ∆Ε∆∆ΗΕ» γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, 
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει την χαµηλότερη 
τιµή……………….»  
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Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.  
 

Αριθµ. Απόφ. 260/2021 
                                               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 
3852/2010 
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν µε τον ν 4782/2021 
3. τις µε αριθµ. 17/2020 και 5/2021 µελέτες της προµήθειας . 
4.το σχέδιο της διακήρυξης. 
5.τα πρωτογενή  αιτήµατα  20REQ007335118 και 21REQ008741644. 
6 τα εγκεκριµένα 21REQ008773536 ( Α.Α.Υ. 658/14-6-2021) και 21REQ008773161 (AAY 659/14-6-2021) 
7.την υπ’αριθµ 208/2021 ΑΟΕ 
8. την υπ’αριθµ.15912/26-7-2021 διακήρυξη µε Α∆ΑΜ 21PROC008989804 και αρ. συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 
134543 
9. το υπ΄αριθ. 18112/24-8-2021 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών 
προσφορών & το   υπ΄αριθ. 19355/7-9-2021 πρακτικό αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών. 
10. την υπ’αριθµ 19714/13-9-2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών & το υπ’αριθµ 19582/9-9-
2021 υπηρεσιακό σηµείωµα του υπαλλήλου Τζιόλα Ιωάννη ( Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) 
                                                           

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Α. Εγκρίνει το υπ΄αριθ. 18112/24-8-2021 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης 
τεχνικών προσφορών & το   υπ΄αριθ. 19355/7-9-2021 πρακτικό αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών, της 
ανοικτής, ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης της προµήθειας µε τίτλο: «Προµήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της ∆ηµοτικής Ενότητας Πτολεµαΐδας και φωτιστικών σωµάτων 
προς τοποθέτηση επί στύλων δικτύου ∆Ε∆∆ΗΕ» , προϋπολογισµού 124.126,48€,τα οποία και αποτελούν 
αναπόσπαστα στοιχεία της παρούσης. 
Β.  Εγκρίνει το αποτέλεσµα της διαγωνιστικής διαδικασίας και πιο συγκεκριµένα : 
Αποδέχεται τις πρόσφορες που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόµενοι, 
καθώς είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω: 
 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο 
Αριθµός 

συστήµατος 

Τµήµα 

1 
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ 

235843/13-08-2021 1 

2 
ΤΕΧΝΟΜΑΤ 
ΗΛΕΚΤΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε. 

235575/17-08-2021 1 

3 Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

 

235240/18-08-2021 
1 

4 ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 235251/18-08-2021 
1 
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2. Αναδεικνύει τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία: Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΜΠΟΡΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ως προσωρινό ανάδοχο της προµήθειας «Ηλεκτρολογικού 
υλικού για τις ανάγκες της ∆ηµοτικής Ενότητας Πτολεµαΐδας και φωτιστικών σωµάτων προς τοποθέτηση επί 
στύλων δικτύου ∆Ε∆∆ΗΕ», γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και 
τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει την χαµηλότερη τιµή , ήτοι 30.618,20 µε ΦΠΑ. 
3. Ματαιώνει την διαδικασία για το τµήµα 2, κηρύσσει τον  διαγωνισµό 
άγονος διότι δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά, κατ’ εφαρµογή της παρ.ΐθ του 
άρθρου 106 του Ν.4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. Αποφασίζει η επανάληψη της 
διαδικασίας για το Τµήµα 2 να γίνει κατόπιν τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών και των 
συµβατικών όρων, τα οποία και θα εγκριθούν µε νέα απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  
Η παρούσα απόφαση της Ο.Ε.  δεν θα κοινοποιηθεί στους προσφέροντες και θα ενσωµατωθεί στην 
απόφαση κατακύρωσης που θα ακολουθήσει, κατ’ εφαρµογή του αρ 40 του ν 4782/2021. 
                              

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  260/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
       1. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 

2. Κυριάκος Αντωνιάδης 
3. ∆ηµήτριος Σπόντης 
4. Στέφανος Μπιγγας 
5. Ευστάθιος Κοκκινιδης 

» 
 
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, ο οικονοµικός φορέας µε την επωνυµια  Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ, κλήθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ 20586/22-
9-2021 ηλεκτρονική πρόσκληση µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ να υποβάλει, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης τα προβλεπόµενα από το άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 
Η Επιτροπή διαγωνισµού µε το υπ’ αριθ. 21868/7-10-2021 πρακτικό αφού προχώρησε σε αποσφράγιση του 
ηλεκτρονικού και φυσικού φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έλεγχο τους, διαπίστωσε την 
πληρότητά τους και πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισµού στον ανωτέρω οικονοµικό φορέα. 
 
Ύστερα από τα ανωτέρω και σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει 
το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού και να λάβει απόφαση είτε για την κατακύρωση της 
σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας. 
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.  

 
Αριθµ. Απόφ. 265/2021 

                                               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 
3852/2010 

2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν µε τον ν 4782/2021 
3. τις µε αριθµ. 17/2020 και 5/2021 µελέτες της προµήθειας . 
4. το σχέδιο της διακήρυξης. 
5. τα πρωτογενή  αιτήµατα  20REQ007335118 και 21REQ008741644. 
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6. τα εγκεκριµένα 21REQ008773536 ( Α.Α.Υ. 658/14-6-2021) και 21REQ008773161 (AAY 659/14-6-
2021) 

7. την υπ’αριθµ 208/2021 ΑΟΕ 
8.  την υπ’αριθµ.15912/26-7-2021 διακήρυξη µε Α∆ΑΜ 21PROC008989804 και αρ. συστήµατος 

ΕΣΗ∆ΗΣ 134543 
9. το υπ΄αριθ. 18112/24-8-2021 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών 

προσφορών & το   υπ΄αριθ. 19355/7-9-2021 πρακτικό αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών. 
10.  την υπ’αριθµ 19714/13-9-2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών & το υπ’αριθµ 

19582/9-9-2021 υπηρεσιακό σηµείωµα του υπαλλήλου Τζιόλα Ιωάννη ( Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) 
11. την υπ’αριθµ. 260/2021 ΑΟΕ 
12. το   υπ΄αριθ. 21868/7-10-2021 πρακτικό ελεγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

1. Εγκρίνει το  υπ’ αριθ. 21868/7-10-2021 πρακτικό ελεγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης , της 
ανοικτής, ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης της προµήθειας µε τίτλο: «Προµήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της ∆ηµοτικής Ενότητας Πτολεµαΐδας και φωτιστικών σωµάτων 
προς τοποθέτηση επί στύλων δικτύου ∆Ε∆∆ΗΕ» , προϋπολογισµού 124.126,48€,το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης. 
2. Την κατακύρωση του ανοικτού  διαγωνισµού στον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία Β. ΚΑΥΚΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ  της προµήθειας 
«Ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της ∆ηµοτικής Ενότητας Πτολεµαΐδας » (Τµήµα 1)  γιατί η προσφορά 
του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει την 
χαµηλότερη τιµή ήτοι 30.618,20 µε ΦΠΑ. 
3. Ματαιώνει την διαδικασία για το τµήµα 2, κηρύσσει τον  διαγωνισµό 
άγονο για το τµήµα αυτό ,διότι δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά, κατ’ εφαρµογή της παρ.ΐθ του 
άρθρου 106 του Ν.4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. Αποφασίζει η επανάληψη της 
διαδικασίας για το Τµήµα 2 να γίνει κατόπιν τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών και των 
συµβατικών όρων, τα οποία και θα εγκριθούν µε νέα απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  
Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύµφωνα µε το Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως 
374) του Ν. 4412/2016. ∆εν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω 
απόφασης 
Επισηµαίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 105 παρ.1 του Ν.4412/2016, το άρθρο 364 του Ν.4412/2016 και το 
άρθρο 3.4 της διακήρυξης ότι η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της 
κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας. 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 265/2021  

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

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2. Κυριάκος Αντωνιάδης 
3. ∆ηµήτριος Σπόντης 
4. Στέφανος Μπιγγας 
5. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
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