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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ           

 

Αριθ. Πρωτ.: 29713/18-08-2021 

  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της 34
ης

  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

 

Στην Καστοριά σήμερα Τρίτη 17 Αυγούστου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ. κλήθηκε σε τακτική 

συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr ) η Οικονομική Επιτροπή  

ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.29330/13-08-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που 

δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Δήμου 

και γνωστοποιήθηκε με κάθε νόμιμο μέσο στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 77 του Ν. 

4555/18) με θέματα:  

……………………………………………………………………………………………… 

Σε σύνολο εννέα (9) μελών στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν οι παρακάτω:     

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ          ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ιωάννης Κορεντσίδης, Πρόεδρος   Διονύσιος Λίτσκας 

2. Κων/νος Τσανούσας   Αικατερίνη Σπύρου 

3. Κίμων Μηταλίδης  

4. Πέτρος Τόσκος  

5. Στυλιανός Φουλιράς  

6. Αναστάσιος Δουλγέρης  

7. Αθανάσιος Ευαγγέλου  

    Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο του Δήμου Κυριακή Καραγιαννίδου. 

         Σημειώνεται ότι ο κ. Αθανάσιος Ευαγγέλου δεν συμμετείχε στη συζήτηση και λήψη απόφασης επί 

των υπ’ αριθμ. 11, 12, 13, 14, 15, 16  και 17 θεμάτων, λόγω τεχνικού προβλήματος στη σύνδεση.   

   Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγήθηκε τα θέματα ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: «Έγκριση του από 30-07-2021 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού σύναψης 

δημόσιας σύμβασης (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την 

υπηρεσία με τίτλο: «Τακτική προληπτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του 

Δήμου», Α.Μ. 20/2021, προϋπολογισμού 68.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)»  

 

Αριθμός απόφασης  280/2021 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 

τα εξής:  

Με την υπ’ αριθμ. 204/2021 (ΑΔΑ: ΨΠ30ΩΕΥ-6ΣΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

εγκρίθηκε το από 08-06-2021 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύναψης δημόσιας 

σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο: «Τακτική προληπτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων 

του Δήμου», Α.Μ. 20/2021, προϋπολογισμού 68.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και 

ανακηρύχθηκαν «προσωρινοί ανάδοχοι» της ανωτέρω υπηρεσίας κατά τμήματα οι εξής: 

 Ο οικονομικός φορέας ΒΛΑΧΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ για το ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΚΤΙΚΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Μ/Ε), με προσφερόμενη τιμή 13.268,38€ (χωρίς ΦΠΑ) 
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 Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ για το 

ΤΜΗΜΑ 2: ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ, με προσφερόμενη τιμή 3.720,00€ (χωρίς ΦΠΑ) 

 Ο οικονομικός φορέας ΒΛΑΧΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ για το  ΤΜΗΜΑ 3: ΤΑΚΤΙΚΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, με προσφερόμενη 

τιμή 3.480,00€ (χωρίς ΦΠΑ) 

 Ο οικονομικός φορέας ΛΙΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ για το ΤΜΗΜΑ 4: 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ), με 

προσφερόμενη τιμή 21.169,36€ (χωρίς ΦΠΑ)  

Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

στις 24-06-2021. 

Οι «προσωρινοί ανάδοχοι», με το με αριθμ. πρωτ. 23907/05-07-2021 έγγραφο της Οικονομικής 

Επιτροπής, κλήθηκαν να προσκομίσουν εντός δέκα (10) ημερών τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

και υπέβαλαν εμπρόθεσμα τους σχετικούς φακέλους. 

Σύμφωνα με από 30-07-2021 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, από τους Ζαπουνίδη Ηρακλή 

και Λιαχόπουλο Κων/νο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβλήθηκαν σωστά και έγκυρα, ενώ για 

τον Βλάχο Λάζαρο διαπιστώθηκε ότι μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που  υπέβαλλε, η με αρ. 

πρωτ. 90575/7015/31-8-2015 βεβαίωση της Διεύθυνσης μεταφορών και Επικοινωνιών της 

Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς περί νόμιμης λειτουργίας συνεργείου, καλύπτει τις εργασίες 

συντήρησης του τμήματος 1 του διαγωνισμού: «Τακτική συντήρηση απορριμματοφόρων, φορτηγών, 

λεωφορείων και μηχανημάτων Έργου (Μ/Ε)», όχι όμως και του τμήματος 3: «Τακτική Συντήρηση 

Ηλεκτρολογικών-Ηλεκτρονικών συστημάτων».  

Έπειτα από τα παραπάνω η επιτροπή εισηγείται προς την οικονομική Επιτροπή τα παρακάτω:  

Α) Την κατακύρωση της υπηρεσίας με τίτλο: «Τακτική προληπτική συντήρηση οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου» ως εξής:  

 ΤΜΗΜΑ 1: Τακτική συντήρηση απορριμματοφόρων, φορτηγών, λεωφορείων και 

μηχανημάτων έργου (μ/ε) στον οικονομικό φορέα ΒΛΑΧΟ ΛΑΖΑΡΟ του ΙΩΑΝΝΗ  

 ΤΜΗΜΑ 2: Τακτική συντήρηση επιβατικών αυτοκίνητων και ημιφορτηγών στον οικονομικό 

φορέα ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ  

 ΤΜΗΜΑ 4: Επισκευή - συντήρηση και προμήθεια ελαστικών (βουλκανιζατέρ) στον 

οικονομικό φορέα ΛΙΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ  

Β) Τον αποκλεισμό του προσωρινού αναδόχου κ. Βλάχου Λάζαρου από τη συνέχεια του 

διαγωνισμού, για το τμήμα 3 «Τακτική Συντήρηση Ηλεκτρολογικών-Ηλεκτρονικών συστημάτων» 

του διαγωνισμού, λόγω μη προσκόμισης της κατάλληλης άδειας λειτουργίας συνεργείου, που να 

καλύπτει τις εργασίες του τμήματος 3        και  

Γ) Να κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισμός για το τμήμα 3 «Τακτική Συντήρηση Ηλεκτρολογικών-

Ηλεκτρονικών συστημάτων» και να χρησιμοποιηθεί η προσφυγή στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2α του αρθ. 32 

του Ν.4412/2016. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Eπιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 

3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4412/2016, την με αριθ. πρωτ. 17802/21-05-

2021 διακήρυξη και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Την έγκριση του από 30-07-2021 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού σύναψης δημόσιας 

σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο: «Τακτική προληπτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων 

του Δήμου» και ειδικότερα αποφασίζει:  

 

Α) Την κατακύρωση  των τμημάτων 1, 2 και 4 της εν θέματι υπηρεσίας ως εξής:  

 Το τμήμα 1: «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ, 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΟΥ (Μ/Ε)»,  στο Βλάχο Λάζαρο, με έκπτωση 

20% επί των εργασιών του τμήματος, ήτοι 13.268,38 € (χωρίς Φ.Π.Α.), με στοιχεία: Δ/νση: 

Αργος Ορεστικό (Θέση Σπαχιλίκι), Τ.Κ. 52200, ΤΗΛ: 2467041445, ΑΦΜ: 068104167, 

Δ.Ο.Υ. Καστοριάς. 

 Το τμήμα 2: «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ»,  στον Ζαπουνίδη Ηρακλή, με έκπτωση 38% επί των εργασιών του 

τμήματος, ήτοι 3.720,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.), με στοιχεία: Δ/νση: Γράμμου 224 Καστοριά, Τ.Κ. 

52100, ΤΗΛ: 2467300284, ΑΦΜ: 061272928, Δ.Ο.Υ. Καστοριάς. 

 Το τμήμα 4: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

(ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ)»,  στον Λιαχόπουλο Κωνσταντίνο, με έκπτωση 25% επί των εργασιών 

του τμήματος, ήτοι 21.169,36 € (χωρίς Φ.Π.Α.), με στοιχεία: Δ/νση: Εγνατίας 1, Μανιάκοι, Τ.Κ. 

52200, ΤΗΛ: 2467081600, ΑΦΜ: 154432500, Δ.Ο.Υ. Καστοριάς. 

 Β) Αποκλείει  τον οικονομικό φορέα κ. Βλάχο Λάζαρο από τη συνέχεια του διαγωνισμού, για το 

τμήμα 3 «Τακτική Συντήρηση Ηλεκτρολογικών-Ηλεκτρονικών συστημάτων» του διαγωνισμού, 

λόγω μη προσκόμισης της κατάλληλης άδειας λειτουργίας συνεργείου, που να καλύπτει τις 

εργασίες του τμήματος 3   και  

Γ) Κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό για το τμήμα 3 «Τακτική Συντήρηση Ηλεκτρολογικών-

Ηλεκτρονικών συστημάτων» και αποφασίζει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2α του αρθ. 32 του 

Ν.4412/2016. 

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με το Άρθρο 12 της με αριθμ. πρωτ. 

17802/21-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008647978) διακήρυξης και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθμό  280/2021 

 

Έτσι έγινε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας               Τα Μέλη 

 

 

 

 

 

       Ιωάννης  Κορεντσίδης 

 

 

 

 

 

Κ. Καραγιαννίδου 

Κων/νος Τσανούσας  

Κίμων Μηταλίδης  

Πέτρος Τόσκος  

Στυλιανός Φουλιράς  

Αναστάσιος Δουλγέρης  

Αθανάσιος Ευαγγέλου  

 




