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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24.1.2022 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης: 19/2022 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής των αποτελεσμάτων του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης στα 

πλαίσια διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια οχημάτων και μηχ/των έργου 

δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης», για το Τμήμα 3: Προμήθεια ενός Καλαθοφόρου οχήματος, α/α συστημ.135229. 

Οριστική κατακύρωση  αποτελέσματος διαγωνισμού. 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η του μήνα Ιανουαρίου, του έτους 2022, ημέρα της 

εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 1393/20-

01-2022 έγγραφη πρόσκληση της 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)  Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Αρπατζάνη – Τσομπάνογλου Μαρία 3) Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4) 

Σιδηρόπουλος Σάββας  5) Γρούγιος Ηλίας 6)  Τσομπανοπούλου Μελίσα 7) Κυριλλίδης Γεώργιος 8) Κωνσταντίνου 

Κυριάκος.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος. 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

   Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1) έκτακτου 

θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή του ως έκτακτο . 

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 6
ο
 Θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. στ’ και ζ’ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «Η Οικονομική Επιτροπή είναι 

συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του 

δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [...] στ) 

Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε 

μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, 

προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη 

της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. [...] ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας 

αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των 
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περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του 

άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του 

δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.» 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.5γ του Ν.4412/2016: «γ) Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της περ. β’, η 

αναθέτουσα αρχή, εφόσον εγκρίνει το πρακτικό κατάταξης προσφορών με απόφασή της, προσκαλεί εγγράφως τον 

προσφέροντα του οποίου η προσφορά είναι πρώτη σε κατάταξη, και στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103. Η 

απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών 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, κατά τα ανωτέρω, επικυρώνονται με την 

απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης 

προσφορών της περ. γ’. 

Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 105, οι προσφέροντες 

λαμβάνουν γνώση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών και των 

υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή 

ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Βιβλίο IV. Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν επιτρέπεται η 

άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής..» 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016: «1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι 

προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372. 

Στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, η αναθέτουσα 

αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση 

για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα, αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών, από αυτήν που καθορίζεται 

στα έγγραφα της σύμβασης, εφόσον ο σχετικός όρος έχει περιληφθεί σε αυτά. 

Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το 

ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων 

υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2.Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη 

διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και ιδίως, όσους 

αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72, με κάθε πρόσφορο τρόπο. Εφόσον, η διαδικασία 

ανάθεσης διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η κοινοποίηση του προηγούμενου εδαφίου γίνεται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.» 
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Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» με βάση α) την με αριθμ.πρωτ. 30292/19-04-2019 

(ΑΔΑ: 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25), β) την με αριθμ.πρωτ. 50125/06-08-20 (ΑΔΑ: Ψ2ΛΓ46ΜΤΛ6-ΕΑ5) και γ) την με αριθμ.πρωτ. 

68484/16-10-20 (ΑΔΑ: 92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ) Αποφάσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών, Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων και συγκεκριμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με ΣΑΕ -055 στην οποία εντάχθηκε το έργο 

«Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των Δήμων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)» με 

ενάριθμο 2017ΣΕ05500010.  

Βάσει της με αριθμ. 201/12-07-21 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΣ4ΗΩΨΕ-ΦΧΔ), με την οποία 

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια οχημάτων και μηχ/των έργου δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης», εκδόθηκε από το Δήμαρχο η 

διακήρυξη του διαγωνισμού, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων 

Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 21PROC008940180/ 19-07-21. 

Η προκήρυξη του διαγωνισμού είχε δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία 

αποστολής 14-07-21, αριθμό εσωτερικής αναφοράς 21-375328-001 και αριθμό δημοσίευσης 2021/S 137-364225/19-

07-21, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, 

λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 21PROC008938852/ 19-07-21. 

Με την υπ’ αριθ. 202/12-07-21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 96ΣΛΩΨΕ-ΔΒ2), συγκροτήθηκε η 

Επιτροπή διαγωνισμού, η οποία: 

α) την 03-09-21 προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά διαγωνισμού-Τεχνική 

Προσφορά» των διαγωνιζομένων, στον έλεγχο κατάθεσης των απαιτούμενων εγγυήσεων συμμετοχής, στον έλεγχο 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και στην αξιολόγηση, βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών τους 

Σύμφωνα με πρακτικό της, η επιτροπή έκανε αποδεκτές όλες τις ανωτέρω προσφορές δεδομένου ότι κατέθεσαν τα 

ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά τους ήταν σύμφωνη με το άρθρο 2.4.3. της 

διακήρυξη, με συνολική βαθμολογία 103,50 (Δ Φ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ), 105,60 (Ι ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ) και 106,50 

(ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ) αντίστοιχα. 

Αναλυτικότερα οι εταιρίες που συμμετείχαν και έλαβαν από το σύστημα τους μοναδικούς αριθμούς συστήματος 

ήταν οι ακόλουθες: 

Α/Α Προμηθευτές Ημερομηνία και ώρα 

υποβολής 

προσφοράς 

Αριθμός 

προσφοράς 

1. Δ Φ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
30/08/2021 10:33:19 

236842 

2. Ι ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ 

ΑΤΕΒΕ 
30/08/2021 11:59:52 

237635 

3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 26/08/2021 16:43:53 236717 

Το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού εγκρίθηκε με την με αριθμ. 260/27-09-21 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 68ΡΘΩΨΕ-ΔΟΝ) η οποία κοινοποιήθηκε μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήμ. 135229 στο ΕΣΗΔΗΣ στις 29-09-21 στους 
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προσφέροντες. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης κατατέθηκε η από 09-10-21 προδικαστική προσφυγή (ΓΑΚ ΑΕΠΠ 1913/11-10-21) από 

την εταιρία με επωνυμία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ζητώντας την ακύρωση της ως προς το μέρος που έγιναν 

αποδεκτές οι δύο άλλες εταιρίες ήτοι Δ Φ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και Ι ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ.  

Η ανωτέρω προσφυγή έγινε αποδεκτή από την ΑΕΠΠ σύμφωνα με την με αριθμ.1771/2021 απόφαση της η οποία 

κοινοποιήθηκε στον δήμο μας στις 06-12-21.  

Στην συνέχεια, σε συμμόρφωση της Αναθέτουσας Αρχής προς την με ανωτέρω απόφαση της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το 

άρθρο 367 παρ.3 του ν.4412/16, εκδόθηκε η με αριθμ.354/13-12-21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα 

με την οποία παραμένει για την συνέχιση του διαγωνισμού ήτοι αποσφράγιση οικονομικών προσφορών, για το 

τμήμα 3, μόνο η εταιρία με επωνυμία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. 

β) Ακολούθως, στις 11-01-22, η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονομικής 

προσφοράς, που δεν απορρίφθηκε κατά το προηγούμενο στάδιο και σύμφωνα με το από 11-01-22 πρακτικό, η 

οικονομική προσφορά που κρίθηκε αποδεκτή ήταν η ακόλουθη: 

Α/Α Οικονομικός Φορέας Οικονομική Προσφορά 

 χωρίς ΦΠΑ και έξοδα 

ταξινόμησης 

Συνολική 

Βαθμολογία 

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 88.800,00€ 833,80 

 

Με την με αριθμ.010/17-01-22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής 

και η εταιρία με επωνυμία GEPALIFT IKE, διακρ.τίτλο GEPA LIFT ορίσθηκε ως προσωρινός ανάδοχος δεδομένου ότι 

κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, η προσφορά της ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση και 

τις προδιαγραφές του διαγωνισμού με συνολική βαθμολογία 833,80 και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού της 

ανάθεσης. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή με την με αριθμ. 010/17-01-22 απόφαση της η οποία ενσωματώνεται στην παρούσα και 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της:  

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Για την αποδοχή και έγκριση του 11-01-2022 πρακτικού της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης των 

οικονομικών προσφορών και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού. 

Β) Για την προσωρινή κατακύρωση για το τμήμα 3: Προμήθεια ενός καλαθοφόρου οχήματος στην εταιρία με 

επωνυμία GEPALIFT IKE, διακρ.τίτλο GEPA LIFT, ΑΦΜ 081529686, Δ.Ο.Υ. Έδεσσας που εδρεύει στον Δήμο Αριδαίας 

Πέλλης με διεύθυνση Δήμος Αλμωπίας, ΤΚ 58400 Αριδαία και τηλέφωνο 2384024040, συνολικής αξίας 88.395,00€ 

πλέον ΦΠΑ 24% και έξοδα ταξινόμησης, πινακίδων, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

συμμετοχής, η προσφορά της ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση και τις προδιαγραφές του διαγωνισμού με 

συνολική βαθμολογία 833,80 και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ανάθεσης. 

Συνεπώς το συνολικό ποσό ανάθεσης θα αφορά ποσό 110.014,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι ποσό 
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21.214,80€ και έξοδα ταξινόμησης ήτοι ποσό 405,00€.  

 

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης κατακύρωσης, ο προσωρινός ανάδοχος κλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ 

1136/18-01-22 ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω ΕΣΗΔΗΣ να υποβάλει, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 

της πρόσκλησης τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ήτοι τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και 

τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της εν λόγω 

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.  

Η Επιτροπή διαγωνισμού, με το από 19-01-22 πρακτικό αφού προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, διαπίστωσε την πληρότητά τους και πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισμού στον ανωτέρω 

οικονομικό φορέα. 

 

Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις σχετικές 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. 

 

Έχοντας υπ όψιν: 

Α) Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 

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

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

3. Του π.δ 80/2016 (Α΄ 145/05-08-16) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 

4. 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» 

5. Της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση 

των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

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

Καλλικράτης». 

 

 

Β) Επίσης, των αποφάσεων εγγράφων ήτοι: 

1. Την με αριθμ.073/2021 Μελέτη από το Τμήμα Μελετών, Κατασκευών & Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών-Πολεοδομίας-Καθαριότητας & Περιβάλλοντος 

2. Την με αριθμ.30292/19-04-2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) με θέμα 

«Επιχορήγηση των δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» 

3. Τις με αριθμ.πρωτ. 14878-80/09-07-21 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΗΑΞΩΨΕ-69Ο, 6ΜΖ9ΩΨΕ-ΜΡΟ, 

6ΡΛΦΩΨΕ-6ΑΟ-1) σύμφωνα με τις οποίες η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α. : 64.7131.03, 

64.7132.02, 64.7132.01 και 10.7132.01 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του Φορέα και με τις οποίες 

αποφασίστηκε η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση των ανωτέρω εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό 

πιστώσεων και καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ:  21REQ008892276, 21REQ008892405 και 

21REQ008892496) 

4. Την με αριθμ.200/12-07-21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΧΜΕΩΨΕ-8ΝΚ) αναφορικά με την 

εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 του ν.4412/16 
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5. Την με αριθμ.201/12-07-21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΣ4ΗΩΨΕ-ΦΧΔ) με την οποία εγκρίθηκαν 

οι τεχνικές προδιαγραφές και συντάχθηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 

6. Την με αριθμ.927/21 διακήρυξη διαγωνισμού 

7. Την με α/α συστημ. 236717/26-08-21 προσφορά του αναδόχου 

8. Την με αριθμ. 260/27-09-21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 68ΡΘΩΨΕ-ΔΟΝ) αναφορικά με την έγκριση 

του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και βαθμολόγηση  

9. Την με αριθμ. 1771/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ αναφορικά με την εξέταση της με ΓΑΚ ΑΕΠΠ 1913/11-10-21 

προδικαστικής προσφυγής 

10. Την με αριθμ. 354/13-12-21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 62Β2ΩΨΕ-ΤΕΩ-10) αναφορικά με την 

συμμόρφωση της Α.Α. 

11. Την με αριθμ. 10/17-01-22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την προσωρινή κατακύρωση της 

ανάθεσης 

12.  Την με αριθμ.πρωτ. 1136/18-01-22 πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

13. Το από 19-01-22 πρακτικό της επιτροπής αναφορικά με την 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  

 

Α) Για την αποδοχή και έγκριση του από 19-01-22 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 

διαγωνισμού αναφορικά με την αξιολόγηση, έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Β) Για την οριστική κατακύρωση για το τμήμα 3: Προμήθεια ενός καλαθοφόρου οχήματος στην εταιρία με επωνυμία 

GEPALIFT IKE, διακρ.τίτλο GEPA LIFT, ΑΦΜ 081529686, Δ.Ο.Υ. Έδεσσας που εδρεύει στον Δήμο Αριδαίας Πέλλης με 

διεύθυνση Δήμος Αλμωπίας, ΤΚ 58400 Αριδαία και τηλέφωνο 2384024040, συνολικής αξίας 88.395,00€ πλέον ΦΠΑ 

24% και έξοδα ταξινόμησης, πινακίδων, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, η 

προσφορά της ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση και τις προδιαγραφές του διαγωνισμού με συνολική 

βαθμολογία 833,80 και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ανάθεσης. 

Συνεπώς το συνολικό ποσό ανάθεσης θα αφορά ποσό 110.014,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι ποσό 

21.214,80€ και έξοδα ταξινόμησης ήτοι ποσό 405,00€.  

 

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 

4412/2016. Δεν 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 Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του     

προέδρου 

   

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

     Επί των καταμετρούμενων 
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Α) Αποδέχεται και εγκρίνει το από 19-01-22 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού 

αναφορικά με την αξιολόγηση, έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Β) Εγκρίνει την οριστική κατακύρωση για το τμήμα 3: Προμήθεια ενός καλαθοφόρου οχήματος στην εταιρία με 

επωνυμία GEPALIFT IKE, διακρ.τίτλο GEPA LIFT, ΑΦΜ 081529686, Δ.Ο.Υ. Έδεσσας που εδρεύει στον Δήμο Αριδαίας 

Πέλλης με διεύθυνση Δήμος Αλμωπίας, ΤΚ 58400 Αριδαία και τηλέφωνο 2384024040, συνολικής αξίας 88.395,00€ 

πλέον ΦΠΑ 24% και έξοδα ταξινόμησης, πινακίδων, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

συμμετοχής, η προσφορά της ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση και τις προδιαγραφές του διαγωνισμού με 

συνολική βαθμολογία 833,80 και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ανάθεσης. 

Συνεπώς το συνολικό ποσό ανάθεσης θα αφορά ποσό 110.014,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι ποσό 

21.214,80€ και έξοδα ταξινόμησης ήτοι ποσό 405,00€.  

 

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 

4412/2016. Δεν 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 Δημοτική Σύμβουλος κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα ψήφισε ΛΕΥΚΟ. 

 

   Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.  

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 19/2022. 

 

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

 

 Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  25.1.2022. 

 

 

 

 

 

Η  Πρόεδρος 

 

 

Αποστολίδου Μαρία 
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