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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 332/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  38ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 3-12-2021 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, δια 
περιφοράς (µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 27169/29-11-2021 πρόσκληση 
του Αντιπροέδρου  που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν. 
3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 
11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 
76), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. 
∆1α/Γ.Π. οικ 72486/9-11-2021), για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας 
διάταξης:               
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη του πρακτικού ελεγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού 
για την « Συντήρηση – επισκευή οχηµάτων & µηχανηµάτων του ∆ήµου Εορδαίας & προµήθεια ανταλλακτικών 
για ένα έτος».    
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  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. Αθηνά Τερζοπουλου 
7. Στέφανος Μπίγγας 
8. Ευστάθιος Κοκκινιδης 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
 
  
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
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 την 
υπ’αριθµ 26764/24-11-2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής: 
«ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού  διεθνούς  διαγωνισµού 
για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 7057/2-4-2021). 
Σχετ.: (α) Το µε Α.Π. 25029/5-11-2021  Πρακτικό της Επιτροπής 

             (β) Το µε Α.Π. 26646/23-11-2021  ∆ιαβιβαστικό της προέδρου της Επιτροπής 
Σε συνέχεια των υπό στοιχείων (α) και (β)   εν θέµατι σχετικών , παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να 
αποφασίσει σχετικά µε την έγκριση του µε αριθµ. 25029/5-11-2021  πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του ανοικτού   διεθνούς  διαγωνισµού για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ » 
Συνηµµένα σας υποβάλλουµε τα παρακάτω  δικαιολογητικά  για την κατακύρωση  της   : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ήτοι:  

1) Πρωτογενές 21REQ008136512  . 
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2) Απόφαση Ο.Ε. µε αριθµ. 58/2021 «έγκριση τεχν. περιγραφής, κατάρτιση όρων». 
3) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετών δαπανών  2/2021 (21REQ008150652) και απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης 378/2021 (21REQ008150538). 
4) Αναλυτική ∆ιακήρυξη ∆ηµάρχου (µε συν/νη Μελέτη 10/2021) µε αριθµ. 7057/2-4-2021 

(21PROC008384765). 
5) Προκήρυξη διακήρυξης- ∆ιαβιβαστικό στις εφηµερίδες- Αντίγραφα φύλλων εφηµερίδων, Γνωστοποίηση 

στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
6) Ερώτηµα επί της διακήρυξης προσφέρων Καρέτσου Κωνσταντίνου. 
7) Παροχή διευκρινήσεων µε αριθµ. 8241/19-4-2021. Αποστολή µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ. 
8) Πρακτικό διενέργειας µε αρ. πρωτ. 9894/13-5-2021. 
9) Ειδική πρόσκληση αποσφράγισης οικονοµικών  προσφορών µε αριθµ. 13048/22-6-2021. Μήνυµα 

προς προµηθευτές  . 
10) Πρακτικό αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών 13420/25-6-2021. 
11) Την οικονοµικές  προσφορές  των  προµηθευτών : ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ, ΚΕΧΑΓΙΑΣ 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., ΚΑΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.  και ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
12) Απόφαση Ο.Ε. µε αριθµ. 206/2021 «έγκριση πρακτικού διενέργειας και αποσφράγισης – ορισµός 

προσωρινών αναδόχων» 
13)  Μήνυµα ενηµέρωσης προµηθευτών για την απόφαση Ο.Ε. 206/2021( µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ). 
14) Προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. του συµµετέχοντος ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΚΕ. 
15) Κοινοποίηση προσφυγής στην Α.Ε.Π.Π. και στους υπόλοιπους συµµετέχοντες µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ. 
16) Πράξη Προέδρου 6ου κλιµακίου Α.Ε.Π.Π. µε αριθµ. 1988/2021 περί ορισµού εισηγητή και ηµεροµηνίας 

εξέτασης Προδικαστικής Προσφυγής. 
17) Απόψεις της υπηρεσίας σχετικά µε την προσφυγή- κοινοποίηση στην Α.Ε.Π.Π. και στον 

προσφεύγοντα. 
18) Απόφαση Α334/2021 της Α.Ε.Π.Π. περί απόρριψης αιτήµατος αναστολής του διαγωνισµού. 
19) Βεβαίωση Α.Ε.Π.Π. σχετικά µε την µη έκδοση απόφασης επί της ανωτέρω προσφυγής µε ΓΑΚ ΑΕΠΠ 

1517/27-7-2021. 
20)  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης µε αριθµ. 23133/19-10-2021 προς ΚΑΡΕΤΣΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αποστολή µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ. 
21) Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης µε αριθµ. 23131/19-10-2021 προς ΚΕΧΑΓΙΑΣ 

ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.– Αποστολή µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ. 
22) Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης µε αριθµ. 23132/19-10-2021 προς ΚΑΝΑΒΑΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.– Αποστολή µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ. 
23) Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης µε αριθµ. 23130/19-10-2021 προς 

ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ – Αποστολή µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ. 
24) Ενηµέρωση προµηθευτή µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για την αποσφράγιση δικαιολογητικών µειοδότη. 
25) Προσκόµιση και ηλεκτρονική υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
26) Πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών µειοδότη  25029/5-11-2021.  
27) Αντίγραφα δικαιολογητικών συµµετοχής και δικαιολογητικών κατακύρωσης των προµηθευτών. …» 
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω κατά της 206/2021 ΑΟΕ ασκήθηκε προσφυγή ενώπιων της ΑΕΠΠ του 
συµµετέχοντος ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΚΕ & εκδόθηκε η Βεβαίωση Α.Ε.Π.Π. σχετικά µε την µη έκδοση 
απόφασης επί της ανωτέρω προσφυγής µε ΓΑΚ ΑΕΠΠ 1517/27-7-2021. 
Ως εκ τούτου θέτουµε υπόψη σας το υπ’αριθµ 25029/5-11-2021 πρακτικό της Επιτροπής στο οποίο 
αναφέρονται τα εξής: 
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Όλα τα παρόντα µέλη ψήφισαν µέσω e – mail θετικά επί των ανωτέρω, το µέλος Ευστ. Κοκκινιδης ψήφισε 
κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας επίσης θετικά, πλην των µελών Αθ. Τερζοπουλου & Στ Μπίγγα οι οποίοι 
δήλωσαν παρόντες. 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.  

 
Αριθµ. Απόφ. 332/2021 

                                               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 (Α' 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
3. την υπ’αριθµ 58/2021 ΑΟΕ 
4. την υπ’αριθµ. 7057/02.04.2021) διακήρυξη, 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 
6. την υπ’αριθµ. 206/2021 ΑΟΕ 
7. την προσφυγή ενώπιων της ΑΕΠΠ του συµµετέχοντος ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΚΕ & την Βεβαίωση 
Α.Ε.Π.Π. σχετικά µε την µη έκδοση απόφασης επί της ανωτέρω προσφυγής µε ΓΑΚ ΑΕΠΠ 1517/27-7-2021 
8. την υπ’αριθµ. 26764/24-11-2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών  
9. το υπ’αριθµ 25029/5-11-2021 πρακτικό ελεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης    

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α. Εγκρίνει το υπ’ αριθµ. 25029/5-11-2021 πρακτικό ελεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  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, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης. 
Β. Κατακυρώνει στους κατωθι αναγραφόµενους οικονοµικούς φορείς το αποτέλεσµα του   ανοικτού διεθνούς 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ», αριθµ. µελ. 10/2021 γιατί οι 
προσφορές τους είναι πλήρης, σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και 
προσφέρουν τη χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα ως εξής: 
1. ορίζει τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία Αθανασογλου Πρόδροµο, µε έδρα το 1ο χιλ Κοζάνης – 
Λάρισας, οριστικό ανάδοχο για τις κατωθι αναγραφόµενες οµάδες:  
   

 

Α/Α 

 

ΟΜΑ∆Α 

 
Ποσοστό έκπτωσης 

Εργασίας 

 
Ποσοστό έκπτωσης 

ανταλλακτικών 
1 1 έκπτωση 21,33% έκπτωση 21,33% 
2 2 έκπτωση 25,33% έκπτωση 25,33% 
3 4 έκπτωση 21,33% έκπτωση 21,33% 
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4 9 έκπτωση 21,33% έκπτωση 21,33% 
5 10 έκπτωση 15,17% έκπτωση 15,17% 
6 13 έκπτωση 0,11% έκπτωση 0,11% 
7 16 έκπτωση 25,04% έκπτωση 25,04% 
8 17 ------------------ έκπτωση 25,80% 

2. ορίζει τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία Καναβα Βασιλειο, µε έδρα το 7ο χιλ Κοζάνης – 
Θεσσαλονικης, οριστικό ανάδοχο για τις κατωθι αναγραφόµενες οµάδες: 
                             

 
Α/Α 

 
ΟΜΑ∆Α 

 
Ποσοστό έκπτωσης 
Εργασίας 

 
Ποσοστό έκπτωσης 
ανταλλακτικών 

1 6 έκπτωση 36,40% έκπτωση 36,40% 
2 7 έκπτωση 36,40% έκπτωση 36,40% 
3 8 έκπτωση 26,40% έκπτωση 26,40% 

3. ορίζει τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία Κεχαγια Αγγελο & ΣΙΑ Ο.Ε., µε έδρα Κοίλα Κοζάνης, οριστικό 
ανάδοχο για την κατωθι αναγραφόµενη οµάδα: 

 
Α/Α 

 
ΟΜΑ∆Α 

 
Ποσοστό έκπτωσης 
Εργασίας 

 
Ποσοστό έκπτωσης 
ανταλλακτικών 

1 5 έκπτωση 32,03% έκπτωση 45,03% 
4. ορίζει τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία Καρετσο Κων/νο., µε έδρα 6Ο ΧΛΜ ΧΑΡΙΛΑΟΥ – ΘΕΡΜΗΣ , 5Ο 
ΥΠΟΚ. ΚΟΜΒΟΣ ΜΑΥΡΟ∆ΕΝ∆ΡΙΟΥ  ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α, οριστικό ανάδοχο για την κατωθι αναγραφόµενη οµάδα: 

 
Α/Α 

 
ΟΜΑ∆Α 

 
Ποσοστό έκπτωσης 
Εργασίας 

 
Ποσοστό έκπτωσης 
ανταλλακτικών 

1 11 έκπτωση 5% έκπτωση 9% 

 

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. 
 
Τα µέλη Αθ. Τερζοπουλου & Στ Μπίγγα δήλωσαν παρόντες. 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 332/2021  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              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. Αθηνά Τερζοπουλου 
6. Στέφανος Μπιγγας 
7. Ευσταθιος Κοκκινιδης 
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