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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               30.08.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  243/2021 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος μεταφοράς 

φορτίου και δύο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και υλικών εγκατάστασης αυτών». Οριστική 

κατακύρωση μέρος αποτελέσματος διαγωνισμού. 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30η του μήνα Αυγούστου, του έτους 2021, 

ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε δια περιφοράς  

συνεδρίαση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), μετά από την 18522/26-08-2021 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 

παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  οι: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος)  2) Κατζικάς Γεώργιος  3) Κουσίδης Γεώργιος 

4) Καρράς Ευστράτιος (Αναπλ. Μέλος)  5)Γυμνόπουλος Κοσμάς    6) Σιδηρόπουλος Σάββας (Αναπλ. Μέλος) 

7) Τσομπανοπούλου  Μελίσα 

   

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή  7) Αποστολίδου Μαρία.   

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου, Αλευρόπουλο 

Παναγιώτη,  κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

Ιστορικό δημοπρασίας 

Η σύμβαση αφορά την Πράξη «Προμήθεια λεωφορείου μεταφοράς προσωπικού και ηλεκτροκίνητων 

οχημάτων» η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια 

οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ.πρωτ. 2807/22-

05-19 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό 

MIS 5041736. Η ανωτέρω Πράξη τροποποιήθηκε με την με αριθμ.πρωτ. 4802/07-09-20 απόφαση από την 

ΕΥΔ Ε.Π ΠΚΜ αυξάνοντας το συνολικό ποσό σε 359.630,40€ (αύξηση κατά 34.630,49€ από την αρχική) και 

εντάσσοντας σε αυτή επιπλέον υποέργα. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθμ.ενάρισθμ. έργου 2019ΕΠ00810094). 

Με την με αριθμ. 161/26-05-21 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 60ΡΩΩΨΕ-ΟΝΗ) εγκρίθηκε η 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η τεχνική έκθεση και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης ενώ με την 

με αριθμ.πρωτ. 6285/26-03-21 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΓΝ4ΩΨΕ-6ΒΠ), αποφασίστηκε η 

έγκριση της δαπάνης και η διάθεση των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του δήμου.  

Στην συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμό διακήρυξης 690/21, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε 

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 21PROC008677973/28-

05-21. 
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Η ανάθεση αφορούσε την «Προμήθεια ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος μεταφοράς φορτίου και δύο 

φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και υλικών εγκατάστασης αυτών» με το κριτήριο ανάθεση την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με εκτιμώμενη αξία 49.680,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 40.064,52 ΦΠΑ : 9.615,48 €) ενώ είχε 

υποδιαιρεθεί στα κάτωθι τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ 1  : «Προμήθεια ενός  ηλεκτροκίνητου  οχήματος  μεταφοράς φορτίου ( ωφ. Φορτίου καρότσας 

τουλάχιστον 210 Κγρ)», εκτιμώμενης αξίας 38.626,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  31.150,00€, ΦΠΑ: 7.476,00€)  

ΤΜΗΜΑ 2  : «Προμήθεια δύο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και υλικών εγκατάστασης αυτών» 

εκτιμώμενης αξίας 11.054,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  8.914,52€, 

ΦΠΑ 2.139,48€). 

Προσφορές μπορούσαν να υποβληθούν για ένα ή περισσότερα τμήματα για την συνολική ωστόσο 

ποσότητα κάθε «τμήματος» 

Την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, 10-06-21, κατατέθηκαν πέντε (5) φάκελοι υποψήφιων 

αναδόχων και συγκεκριμένα από τις εξής εταιρίες: 

1. ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ INTERACT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, διακρ.τίτλο 

«INTERACT M.ΕΠΕ»,  αριθμ.πρωτ. προσφ. 12196/10-06-21 

2. ZILLION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, αριθμ.πρωτ. προσφ. 12169/10-06-21 

3. DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, 

διακρ.τίτλο «DOTSOFT AE», αριθμ.πρωτ. προσφ. 12183/10-06-21 

4. Φ.ΠΥΡΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ), διακρ.τίτλο «CROSSTECH», αριθμ.πρωτ. προσφ. 12165/10-06-21 

5. Κ .ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αριθμ.πρωτ. προσφ. 12181/10-06-21 

 

Για τα ακόλουθα τμήματα: 

α/α Οικονομικός Φορέας 

Τμήμα 1: Προμήθεια ενός  ηλεκτροκίνητου  οχήματος  μεταφοράς φορτίου 

1. Κ .ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Τμήμα 2: Προμήθεια δύο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και υλικών 

εγκατάστασης αυτών 

1. INTERACT M.ΕΠΕ 

2. ZILLION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

3. DOTSOFT AE 

4. CROSSTECH 

 

Στις 10-06-21
 
η επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» και του φακέλου  «Τεχνική προσφορά» των διαγωνιζομένων, στην καταχώρηση όσων 

υπέβαλαν προσφορές αυτών και στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής τους καθώς και των 

τεχνικών προσφορών για το τμήμα 1. 

Στις 30-06-21, η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της 

σύμβασης, μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής έκρινε πλήρη και στην σύνταξη πρακτικού για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών 

προσφορών καθώς και τους λόγους για τους οποίους αποκλείσθηκαν. 

Σύμφωνα με το από 30-06-21 πρακτικό, η επιτροπή κάνει αποδεκτές τις προσφορές οι οποίες 

κατατέθηκαν από τις εταιρίες Κ. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για το τμήμα 

1 και ZILLION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ για το τμήμα 2 για την συνέχιση του διαγωνισμού ήτοι αποσφράγιση 

οικονομικών προσφορών ενώ απέρριψε τις προσφορές οι οποίες κατατέθηκαν από τις εταιρίες INTERACT 
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M.ΕΠΕ, DOTSOFT AE και CROSSTECH δεδομένου ότι η τεχνική προσφορά τους δεν ήταν σύμφωνη με τα 

ζητούμενα του άρθρου 2.4.3.2 της διακήρυξης του διαγωνισμού και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 

προσφερόμενων ειδών δεν κάλυπταν ή δεν επιβεβαίωναν τις απαιτήσεις της με αριθμ. 69/20 μελέτης της 

ανάθεσης. 

Στις 12-07-21, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης και την με αριθμ.πρωτ. 14576/07-07-21 ειδική 

πρόσκληση προς τους προσφέροντες, η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

οικονομικών προσφορών οι οποίες κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού και έγιναν δεκτοί κατά το 

προηγούμενο στάδιο. Μετά την αποσφράγιση οι οικονομικές προσφορές ήταν οι ακόλουθες: 

α/α Οικονομικός Φορέας Οικονομική Προσφορά 

  Χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ 

Τμήμα 1: Προμήθεια ενός  ηλεκτροκίνητου  οχήματος  μεταφοράς φορτίου 

1. Κ .ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

30.745,00€+355,00€ 

Έξοδα Ταξινόμησης 

38.478,80€ 

Τμήμα 2: Προμήθεια δύο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και υλικών εγκατάστασης αυτών 

2. ZILLION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 6.450,00€ 7.998,00€ 

 

1.  

 

 

Τα ανωτέρω αποτελέσματα εγκρίθηκαν με την με αριθμ. 199/12-07-2021 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΥ26ΩΨΕ-7ΘΔ) σύμφωνα με την οποία η εταιρία ZILLION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ορίσθηκε 

ως προσωρινός ανάδοχος για το τμήμα 2- «Προμήθεια δύο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και υλικών 

εγκατάστασης αυτών», δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προσφορά τους ήταν 

σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισμού και εντός του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού της ανάθεσης. 

Στην συνέχεια, κατατέθηκε η με αριθμ.πρωτ. 15864/19-07-21 ένσταση από την εταιρία με επωνυμία 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ INTERACT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, διακρ.τίτλο 

«INTERACT M.ΕΠΕ» κατά της με αριθμ.199/21 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και του από 

30/06/21 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ζητώντας την επανεξέταση της προσφοράς 

τους, την αποδοχή αυτής ή διαφορετικά την ακύρωση του διαγωνισμού. 

Η ένσταση δεν έγινε αποδεκτή σύμφωνα με την με αριθμ. 220/26-07-21 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω3ΥΣΩΨΕ-2ΡΧ) η οποία κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στις 27-07-21. 

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη η με αριθμ.πρωτ. 17160/06-08-21 πρόσκληση στην εταιρία 

με επωνυμία ZILLION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ προκειμένου να υποβάλουν 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 2.2.5.2 της με αριθμό 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 αυτής. 

Μετά τον σχετικό έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η επιτροπή συνέταξε τo από 26-08-21 

πρακτικό σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί για την οριστική κατακύρωση στην ανωτέρω εταιρία. 

 

Έχοντας υπόψη:  

Α) Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού 

2. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
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3. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και 

λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 

4. Του άρθρου 1 υποπαραγρ.Ζ5 του Ν. 4152/13 (άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/7) «Επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 

5. Του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου 

του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις 

και ειδικότερα του άρθρου 4 παρ.3 εδαφ.7 όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.7 του άρθρου 375 

του Ν.4412/16 

6.  Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις” 

7. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

8. Την με αριθμ.57654/22-05-17 Απόφαση Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/23-05-17/τεύχος Β) 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 

Β)  Επίσης, των αποφάσεων εγγράφων της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι: 

1. Την με αριθμ.πρωτ.2807/22-05-19 απόφαση ένταξης της Πράξης στο Ε.Π από την ΕΥΔ Ε.Π. Π.Κ.Μ 

2. Την με αριθμό πρωτ. 744/10-02-2021 απόφαση έγκρισης αγοράς οχημάτων από τον Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΑΔΑ: ΨΟ9ΝΟΡ1Υ-Δ5Ι)  

3. Την με αρθμ.πρωτ. 4802/07-09-20 τροποποίηση της Πράξης από ΕΥΔ Ε.Π. Π.Κ.Μ (ΑΔΑ: ΨΙ4Ο7ΛΛ-Ξ9Λ) 

4. Την με αριθμ.201/08-07-20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την ματαίωση της 

διαδικασίας για το τμήμα 3 της ανάθεσης (ΑΔΑ: ΨΩΣΣΩΨΕ-4ΙΠ) 

5. Την με αριθμ.πρωτ.6285/26-03-21 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΓΝ4ΩΨΕ-6ΒΠ) σύμφωνα 

με την οποία η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 69.7341.01 σχετική πίστωση του 

προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2021 του Φορέα και με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση 

της δαπάνης και η διάθεση της ανωτέρω εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό πίστωση και 

καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21REQ008338235 

6. Την με αριθμ.161/26-05-21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 60ΡΩΩΨΕ-ΟΝΗ) με την οποία 

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και συντάχθηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 

7. Την με αριθμ.690/21 διακήρυξη του διαγωνισμού 

8. Τις υποβληθείσες προσφορές 

9. Την με αριθμ.199/12-07-21 απόφαση της Οικονομική Επιτροπή (ΑΔΑ: ΨΥ26ΩΨΕ-7ΘΔ), αναφορικά με 

την προσωρινή κατακύρωση της ανάθεσης 

10. Την με αριθμ. 17160/06-08-21 πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

11. Τον με αριθμό πρωτ. 17710/13-08-21 έντυπο φάκελο από την ZILLION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης  

12. Το από 26-08-21 πρακτικό της επιτροπής αναφορικά με την αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης 

 

 

κ α λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  
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Α) Για την αποδοχή και έγκριση του από 26-08-21 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 

διαγωνισμού αναφορικά με την αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Β) Για την οριστική κατακύρωση για την «Προμήθεια ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος μεταφοράς 

φορτίου και δύο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και υλικών εγκατάστασης αυτών», για το Τμήμα 2: 

«Προμήθεια δύο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και υλικών εγκατάστασης αυτών» στην εταιρία με 

επωνυμία ZILLION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, ΑΦΜ 801321944, Δ.Ο.Υ Δ’ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση 

Μητροπόλεως 34, Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310223923, συνολικής αξίας 6.450,00€ πλέον 

ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 7.998,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, η προσφορά τους ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, 

προδιαγραφές του διαγωνισμού και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ανάθεσης. 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη της την ανωτέρω 

εισήγηση του  προέδρου 

                                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά πλειοψηφία 

                                                                   Με ψήφους 6 Υπέρ – 1 Κατά 

 

Α) Αποδέχεται και εγκρίνει το από 26-08-21 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 

διαγωνισμού αναφορικά με την αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Β) Εγκρίνει την οριστική κατακύρωση για την «Προμήθεια ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος μεταφοράς 

φορτίου και δύο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και υλικών εγκατάστασης αυτών», για το Τμήμα 2: 

«Προμήθεια δύο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και υλικών εγκατάστασης αυτών» στην εταιρία με 

επωνυμία ZILLION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, ΑΦΜ 801321944, Δ.Ο.Υ Δ’ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση 

Μητροπόλεως 34, Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310223923, συνολικής αξίας 6.450,00€ πλέον 

ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 7.998,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, η προσφορά τους ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση, 

προδιαγραφές του διαγωνισμού και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ανάθεσης. 

 

 

-Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τσομπανοπούλου  Μελίσα  μειοψήφησε. 

 

Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  243/2021 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  31.08.2021 

 

 

 

                  O Πρόεδρος 

 

 Καζαντζίδης Γεώργιος 
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