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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 282/2021 
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 ζωσης και µε 
τηλεδιασκεψη, ύστερα από τη 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 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού επαναληπτικού διεθνούς  
διαγωνισµού, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ». 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα τα παρακάτω 
µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
3. ∆ηµήτρης Καρακασίδης 
4. Κυριάκος Αντωνιάδης 
5. Σπόντης ∆ηµητριος 
6. Στέφανος Μπίγγας 
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. Αθηνά Τερζοπουλου 
 
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Ο Αντιπρόεδρος,  αναφερόµενος στο ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών ότι µε την 
υπ’αριθµ 220/2021 ΑΟΕ 1)εγκρίθηκαν 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», 
2)εγκρίθηκε το αποτέλεσµα της διαγωνιστικής διαδικασίας και αποδέχθηκε 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)αποφασίστηκε η ανάδειξη του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΟΕ» ως προσωρινού αναδόχου της προαναφερόµενης προµήθειας για τις οµάδες /τµήµα διαγωνισµού 
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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). η 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 δεν ασκήθηκε προδικαστική προσφυγή. 
Στην συνέχεια των ανωτέρω θέτουµε υπόψη σας το υπ’αριθµ 20814/24-9-2021 πρακτικό ελέγχου των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 
«Στην Πτολεµαΐδα σήµερα την 24-09-2021, 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 συγκροτήθηκε µε την υπ' αριθµόν 23/2021 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης που υπέβαλαν οι προσωρινοί µειοδότες στο πλαίσιο διενέργειας του 
επαναληπτικού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 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 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος ΜΠΟΓ∆ΑΝΗ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ 

2. Τακτικό Μέλος ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

3. Τακτικό Μέλος ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ 

 
1.Με το υπ' αριθ. 14633/12-07-2021 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών 
προσφορών και ανάδειξης προσωρινών αναδοχών για την ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα 
Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ως 
προσωρινού αναδόχου της προµήθειας για την οµάδα /τµήµα διαγωνισµού A1 ΚΑΙ A3 και την 
ανάδειξη του ΑΛΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας 
για την οµάδα /τµήµα διαγωνισµού Α2 KAI Α4. 
Με την υπ'αριθ. 220/2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω 
πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ. 
2.Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στους ανωτέρω προσωρινούς αναδόχους, 
µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, ηλεκτρονική πρόσκληση ( αριθµ. πρωτ. 18548/30-8-2021 και 18549/30-8- 
2021) µε την οποία κλήθηκαν να υποβάλουν εντός προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην 
παράγραφο 2.2.9.2 της ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων 
αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον 
προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων 
pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την 
ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

ΑΔΑ: 6ΥΚΦΩΡ6-ΦΩΗ



 3

Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση των φακέλων και στον 
έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν µε αυτόν. 
3.Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ κοινοποιήθηκε στους 
προσωρινούς αναδόχους την 31-08-2021. 
Ο προσωρινός ανάδοχος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. υπέβαλλε 
ηλεκτρονικά την 09-09-2021 τον φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
Συνεπώς, η κατάθεσή του ήταν εµπρόθεσµη. 
Ο προσωρινός ανάδοχος ΑΛΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. δεν υπέβαλλε ηλεκτρονικά 
φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
Συνεπώς η προσφορά του απορρίπτεται σύµφωνα µε το άρθρο 3.2 περ. ii της ∆ιακήρυξης. 
4.Η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.. 
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν στον ηλεκτρονικό φάκελο του προσωρινού αναδόχου 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. είναι τα ακόλουθα: 
1. Υπεύθυνες δηλώσεις (6). 
2. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ. 
3. Πιστοποιητικό πρωτοδικείου Κοζάνης περί κατασταστικού σύστασης εταιρείας. 
4. Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου Κοζάνης περί εγγραφής στο εµπορικό µητρώο. 
5. Αντίγραφα ποινικού µητρώου (3). 
6. Φορολογική ενηµερότητα. 
7. Ασφαλιστική ενηµερότητα. 
8. Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας περί µη έκδοσης απόφασης, µη κατάθεσης 
αίτησης για συνδιαλλαγή - εξυγίανση κ.τ.λ. (2). 
9. Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ. 
10. Πιστοποιητικό πρωτοδικείου Κοζάνης περί µη πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης κ.τ.λ. 
5.Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 
κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στο 
παραπάνω άρθρο της διακήρυξης, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά 
την έναρξη της διαδικασίας. 
Ο φάκελος έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου 19921/14-9-2021. 
Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι εµπρόθεσµη. 
Ο προσωρινός ανάδοχος ΑΛΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. δεν υπέβαλλε ενσφράγιστο 
φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πρωτόκολλο του ∆ήµου. 
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε µονογραφή των δικαιολογητικών 
που υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στον φάκελο του προσωρινού 
αναδόχου ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. είναι τα ακόλουθα: 
1. Υπεύθυνες δηλώσεις (6). 
2. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ. 
3. Πιστοποιητικό πρωτοδικείου Κοζάνης περί κατασταστικού σύστασης εταιρείας. 
4. Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου Κοζάνης περί εγγραφής στο εµπορικό µητρώο. 
5. Αντίγραφα ποινικού µητρώου (3). 
6. Φορολογική ενηµερότητα. 
7. Ασφαλιστική ενηµερότητα. 
8.    Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας περί µη έκδοσης απόφασης, µη κατάθεσης 

αίτησης για συνδιαλλαγή - εξυγίανση κ.τ.λ. (2). 
9.   Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ. 
10. Πιστοποιητικό πρωτοδικείου Κοζάνης περί µη πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης κ.τ.λ. 
 
1.Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και 
σε έντυπη µορφή από την ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε είναι πλήρη και 
σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης. 
2.Βάσει των ανωτέρω η Επιτροπή προτείνει προς την Οικονοµική επιτροπή 
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α) να απορριφθεί η προσφορά του προσωρινού αναδόχου ΑΛΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ο.Ε. για τα τµήµατα Α2 και Α4 διότι: α) δεν υποβλήθηκαν ούτε ηλεκτρονικά αλλά ούτε και σε 
ενσφράγιστο φάκελο τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, 
β) να γίνει� κατάπτωση της εγγυητικής συµµετοχής του , υπέρ της αναθέτουσας αρχής 
γ) να κατακυρωθεί η προσφορά για την προµήθεια υγρών καυσίµων ∆ήµου Εορδαίας και των 
Νοµικών του Προσώπων για ένα έτος στην ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε 
για τα τµήµατα Α1,Α2,Α3 και Α4 µε προσφερόµενη έκπτωση για όλα τα τµήµατα 2,5% γιατί 
κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης…» 
O Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών οτι κατ’ εφαρµογή του αρ 103 του ν 4412/2016 όπως τροπ/κε και 
ισχύει: «..Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 
αναδόχου και καταπίτπει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, 
σύµφωνα µε το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 
κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε…» . ∆εδοµένου ότι α) ο οικονοµικός φορέας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία είναι ίδια 
για όλα τα τµήµατα της προµήθειας, & β) η επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας διενεργηθηκε µε τους 
ίδιους όρους όπως αυτοί καταρτίστηκαν µε την 48/2021 ΑΟΕ, µε σύντµηση του χρόνου υποβολής των 
προσφορών σε 15 ηµέρες για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας συµφωνα µε την 104/2021 ΑΟΕ, ο 
Αντιπροεδρος πρότεινε να γίνει δεκτό το πρακτικό της Επιτροπής και να κατακυρωθούν τα τµήµατα Α1,Α2,Α3 
και Α4 της εν λόγο προµηθείας στον οικονοµικό φορέα ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.  

 
Αριθµ. Απόφ. 282/2021 

                                               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 
3852/2010 
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 επαναληπτική ∆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 
17. την υπ’αριθµ 220/2021 ΑΟΕ  
18. το υπ’αριθµ 20814/24-9-2021 3ο πρακτικό ελεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης 
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1. Εγκρίνει το υπ’αριθµ 20814/24-9-2021 πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της 
Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού επαναληπτικού διεθνούς  διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ », το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης. 
2. Απορρίπτει την προσφορά του προσωρινού αναδόχου ΑΛΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ο.Ε. για τα τµήµατα Α2 και Α4 διότι δεν υπέβαλλε ούτε ηλεκτρονικά αλλά ούτε και σε 
ενσφράγιστο φάκελο τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Αποφασίζει να γίνει� κατάπτωση των εγγυητικών 
συµµετοχής του , υπέρ της αναθέτουσας αρχής και πιο συγκεκριµένα της υπ’αριθµ 2369/25-5-2021 ύψους 
488,80 ευρώ & της υπ’αριθµ 2370/25-5-2021 ύψους 267,00 ευρώ του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων.   
3. Κατακυρώνει την προσφορά για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων ∆ήµου Εορδαίας και των 
Νοµικών του Προσώπων για ένα έτος»  στον οικονοµικό φορέα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε 
για τα τµήµατα Α1,Α2,Α3 και Α4 µε προσφερόµενη έκπτωση για όλα τα τµήµατα 2,5%, ως εξής: 
Τµήµα    Α.1 : «Καύσιµα ∆ήµου Εορδαίας», εκτιµώµενης αξίας                  168.914,00€  πλέον ΦΠΑ 24% .     

Τµήµα  Α.2 : «Καύσιµα  ΚΟΙ.Π.Π.Α.Π.»,  εκτιµώµενης αξίας         13.360,00€   πλέον ΦΠΑ 24%.    

Τµήµα  Α.3 : «Καύσιµα Α/βαθµιας Εκπ/σης», εκτιµώµενης αξίας                94.522,00€  πλέον ΦΠΑ 24%.     

Τµήµα  Α.4 : «Καύσιµα Β/βαθµιας Εκπ/σης», εκτιµώµενης αξίας                24.382,00€  πλέον ΦΠΑ 24%.    

γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
Κατά της ανωτέρω χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε το σχετικό άρθρο της  υπ’αριθµ. 9945/14-5-
2021  Επαναληπτικής ∆ιακήρυξης ∆ηµάρχου µε Α∆ΑΜ: 21PROC008605556. 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 282/2021  

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

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

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