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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 283/2021 
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 ηλεκτρονικού  
διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΤΗ 2021-2022 ». 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  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 
247/2021 ΑΟΕ, εγκρίθηκε το µε αριθµ. 13088/22-6-2021 πρακτικό διενέργειας- αποσφράγισης 
δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και το µε αριθµ. 17587/17-8-2021 πρακτικό αποσφράγισης 
οικονοµικών προσφορών του ανοικτού διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022», εγκρίθηκε το αποτέλεσµα της 
διαγωνιστικής διαδικασίας και αναδείχτηκε ο οικονοµικός φορέας µε την επωνυµία «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.» , ως προσωρινός ανάδοχος της προµήθειας µε τίτλο: «Προµήθεια γάλακτος 
για τους εργαζοµένους στο ∆ήµο για τα έτη 2021-2022», γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε 
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, ήτοι 0,74€ /ανά 
λίτρο χωρίς ΦΠΑ. Κατά της προαναφερόµενης ΑΟΕ δεν κατατέθηκε προδικαστική προσφυγή. 
Στη συνέχεια µε την υπ’αριθµ 19954/15-9-2021 πρόσκληση , κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος να 
προσκοµίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.  
Θέτουµε υπόψη σας το υπ’αριθµ 20941/27-9-2021 πρακτικό ελεγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, της 
Επιτροπής διαγωνισµού , στο όποιο αναφέρονται τα έξης 
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Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.  

 
Αριθµ. Απόφ. 283/2021 

                                               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 και υπό τις προϋποθέσεις του νόµου αυτού όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σύµφωνα µε τον ν. 4782/2021 
3. τις διατάξεις του ν 4555/2016 
4. Την µε αριθµ. 9695/12-5-2021 µελέτη της προµήθειας 
5. Το πρωτογενές αίτηµα 21REQ008597245 , το εγκεκριµένο αίτηµα 21REQ008626890 ( πολυετής δέσµευση) 
µε Α/Α 3/2021 & την Α.Α.Υ. 584/17-5-2021 
6. την υπ’αριθµ 141/2021 ΑΟΕ 
7. την υπ’αριθµ. 11238/27-5-2021 διακήρυξη ( 21PROC008672089) 
8. το µε αριθµ. 13088/22-6-2021 πρακτικό διενέργειας- αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών 
προσφορών και το µε αριθµ. 17587/17-8-2021 πρακτικό αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών του 
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ανοικτού διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022» 
9. την 247/2021 ΑΟΕ 
10. το υπ’αριθµ 20941/27-9-2021 πρακτικό ελεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθµ. 20941/27-9-2021 πρακτικό  ελεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού 
διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 
2021-2022», το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης. 
2. Κατακυρώνει στον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.» την 
προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια γάλακτος για τους εργαζοµένους στο ∆ήµο για τα έτη 2021-2022», γιατί η 
προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει 
τη χαµηλότερη τιµή, ήτοι 102.860,00 ευρω χωρίς ΦΠΑ. 
 
Κατά της ανωτέρω χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατ’ εφαρµογή του αρ 3.4 της υπ’αριθµ. 11238/27-5-2021 
διακήρυξης ∆ηµάρχου µε Α∆ΑΜ 21PROC008672089. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 283/2021  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              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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