
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 104/2016                           
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 13-5-2016 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε 
την αρ. πρωτ.14198/9-5-2016 πρόσκληση του Προέδρου , η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10  για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα 
ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
Εγκριση ή µη του πρακτικού αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών για την: « Προµήθεια γάλακτος 
(φρέσκου) για τους δικαιούχους υπαλλήλους του ∆ήµου Εορδαίας και των Ν.Π.», ορισµός αναδόχου 

.………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος                                1. Γεώργιος Καραίσκος 
2. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης  2. Γεώργιος Χαϊτίδης 
3. Κωνσταντίνος Σερσέµης 3. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
4. Γεώργιος Κοκκινίδης   
5. Ιωαννης Αριστεριδης  
6. Παρασκευή Βρυζίδου  

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε 
υπόψη των µελών ότι µε την υπ’αριθµ 218/2015 ΑΟΕ  αποφασίσθηκε η επανάληψη του ανοικτού διαγωνισµού 
 για την  «Προµήθεια γάλατος (φρέσκου) για τους δικαιούχους υπαλλήλους του ∆ήµου Εορδαίας και των 
Νοµικών Προσώπων»,  ενδεικτικού προϋπολογισµού 72.602,50 µε την  µελέτη και τους όρους διακήρυξης , 
όπως αυτοί καταρτίσθηκαν µε την υπ’αριθµ 374/2014 ΑΟΕ & τροπ/καν µε την υπ’αριθµ 455/2014 ΑΟΕ. Ο 
διαγωνισµός διενεργήθηκε µε ηλεκτρονική διαδικασία µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ και σύµφωνα µε την υπ’αριθµ 
9117/15-3-2016 ∆ιακήρυξη. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 12075/13-4-2016  Πρακτικό της η Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ  
έκανε δεκτές και ως σύµφωνες µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης τις παρακάτω  
προσφορές: 

 
 
  
 
 
 

Ενώ στις 27-4-2016 διενεργήθηκε η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών και η Επιτροπή µε το 
υπ’αριθµ 13457/27-4-2016 πρακτικό της προτείνει την κατακύρωση της προµήθειας, του  είδους που 
αναφέρεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας, στον  ∆ΙΑΦΑ ΧΡΗΣΤΟ & ΣΙΑ ΟΕ  γιατί 
προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή και πιο συγκεκριµένα : 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΝΟΜΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ€ 
ΑΞΙΑ (€) 

1. Προµήθεια φρέσκου 
γάλατος 

∆ΗΜΟΣ 
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 
ΠΑΣΤΕΡΙΟΜΕΝΟ 

47.000 ΛΙΤΡΑ 
0,87 40.890.00€ 

2 Προµήθεια φρέσκου 
γάλατος 

ΚΟΙΠΑΠ ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 
ΠΑΣΤΕΡΙΟΜΕΝΟ 

2.750 ΛΙΤΡΑ 
0,87 2.392,50€ 

3 Προµήθεια φρέσκου 
γάλατος 

∆ΕΤΗΠ  ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 
ΠΑΣΤΕΡΙΟΜΕΝΟ 

14.500 ΛΙΤΡΑ 
0,87 12.615.00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ 55.897,50€ 
 ΦΠΑ 13% 7.266,68€ 
 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      63.164,18€ 

 
 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Προσφερόντων  

1 ΕΛΜΙΩΤΙ∆Α ΙΚΕ 

2 ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΙΑΦΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε  

ΑΔΑ: ΩΦ4ΚΩΡ6-ΠΛ7



Και κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση ή µη του πρακτικού της Επιτροπής και την κατακύρωση 
της προµήθειας. 
 
 

Αριθµ. απόφ.  104/2016 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε: 
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 
2. τις υπ’αριθµ 218/2015 & 5/2016 ΑΟΕ 
3. την υπ’αριθµ 158/2014 Α∆Σ 
4. την υπ’αριθµ. 9117/15-3-2016 ∆ιακήρυξη 
5. τα υπ’αριθµ 12075/13-4-2016 & 13457/27-4-2016 πρακτικά της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 
    

1 Εγκρίνει το υπ’αριθµ 13457/27-4-2016 πρακτικό της επιτροπής . 
2. Κατακυρώνει την προµήθεια  γάλακτος (φρέσκου) για τους δικαιούχους υπαλλήλους του ∆ήµου Εορδαίας 
και των Ν.Π ως εξής: 
Α. Κατακυρώνει στην εταιρεία ∆ΙΑΦΑ ΧΡΗΣΤΟ & ΣΙΑ ΟΕ , µε έδρα Κοίλα  - Κοζάνης και ΑΦΜ 998676764 ∆ΟΥ 
Κοζάνης , την προµήθεια  γάλακτος (φρέσκου) για τους δικαιούχους υπαλλήλους του ∆ήµου Εορδαίας 
συνολικής δαπάνης 40.890.00€ χωρίς το ΦΠΑ. 
Β. Κατακυρώνει στην εταιρεία ∆ΙΑΦΑ ΧΡΗΣΤΟ & ΣΙΑ ΟΕ , µε έδρα Κοίλα  - Κοζάνης και ΑΦΜ 998676764 ∆ΟΥ 
Κοζάνης, την προµήθεια  γάλακτος (φρέσκου) για τους δικαιούχους υπαλλήλους του ΚΟΙΠΠΑΠ συνολικής 
δαπάνης 2.392,50€ χωρίς το ΦΠΑ. 
Γ. Κατακυρώνει στην εταιρεία ∆ΙΑΦΑ ΧΡΗΣΤΟ & ΣΙΑ ΟΕ , µε έδρα Κοίλα  - Κοζάνης και ΑΦΜ 998676764 ∆ΟΥ 
Κοζάνης , την προµήθεια  γάλακτος (φρέσκου) για τους δικαιούχους υπαλλήλους της ∆ΕΤΗΠ συνολικής 
δαπάνης 12.615.00€ χωρίς το ΦΠΑ. 
Η προµήθεια θα εκτελεστεί ανά Ν.Π. , σύµφωνα µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 9117/15-3-
2016  διακήρυξης ∆ηµάρχου , τους οποίους µε την προσφορά της αποδέχθηκε  η ανωτέρω προµηθεύτρια 
εταιρία ανεπιφύλακτα. 
 
 
 
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  104/2016 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ιωάννης Αριστερίδης 
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Κωνσταντίνος Σερσέµης 
Γεώργιος Κοκκινίδης 
Παρασκευή Βρυζίδου 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

ΑΔΑ: ΩΦ4ΚΩΡ6-ΠΛ7
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