
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 105/2016                           
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 τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προµήθεια τονερ- µελανακια 
εκτυπωτών – φωτοτυπικών µηχανηµάτων του ∆ήµου Εορδαίας, ψήφιση της σχετικής πίστωσης 
..………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
  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 69/2016 Α∆Σ αποφασίσθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού, 
προκειµένου να προµηθευτεί ο ∆ήµος τονερ- µελανακια για τις ανάγκες των εκτυπωτών και των φωτοτυπικών 
µηχανηµάτων του. Από το Γρ. Μηχανοργάνωσης συντάχθηκε αρµοδίως η σχετική περιγραφή , 
προϋπολογισµού 36.388,32 ευρώ. 
Από την Οικονοµική Υπηρεσία έγινε δέσµευση πίστωσης ύψους 36.388,32 ευρώ µε Φ.Π.Α, από τον ΚΑ 
10.6651.0001 ( α/α 471 & 693 του Μητρώου ∆εσµεύσεων) του προϋπολογισµού οικ έτους 2016. 
Και κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης για την προµήθεια τονερ- µελανακια εκτυπωτών – φωτοτυπικών µηχανηµάτων του ∆ήµου 
Εορδαίας καθώς και για την  ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 
 
 

Αριθµ. απόφ.  105/2016 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε: 
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 
2. την υπ’αριθµ 69/2016 
3. τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 
4. Την τεχνική περιγραφή 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 

 
1.Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές συντάχθηκαν από το γρ Μηχανοργάνωσης του ∆ήµου 
Εορδαίας , προϋπολογισµού36.388,32 και ψηφίζει πίστωση ύψους 36.388,32 από τον ΚΑ 10.6651.0001 του 
προϋπολογισµού οικ. έτους 2016 
2.Καταρτίζει του όρους του πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια τονερ- µελανακια εκτυπωτών – 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων του ∆ήµου Εορδαίας µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά . 
ως εξής: 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ  
 

Έχοντας λάβει υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95 
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2) Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ 
3) Την Π1/7446/2002 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 112/B) 
4) Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το έτος 2016 στον οποίο προβλέπεται   πίστωση 36.388,32 ευρώ για 
την προµήθεια τόνερ – µελανάκια εκτυπωτών – φωτοτυπικών έτους 2016  για τις  ανάγκες  του ∆ήµου από 
τον Κ.Α 10.6651.0001. 
5) Την υπ΄αριθµ. 395/2015  απόφαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τον ορισµό   της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
και Αξιολόγησης για το έτος 2016.  
6) Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα ειδών σύµφωνα µε την από 10-3-
2016 τεχνική περιγραφή του Γρ.Μηχ/σης. 
7) Την 69/2016 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την έγκριση της προµήθειας καθώς και την 
…………./2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία έγινε η ψήφιση της πίστωσης , εγκρίθηκαν 
οι  τεχνικές προδιαγραφές , και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή . 
 8) Τις από …..-….-2016 Εκθέσεις δαπανών της Οικονοµικής  Υπηρεσίας  του ∆ήµου. 
9) Τον αριθµό ………….. καταχώρησης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής  της  Οικονοµικής  
Υπηρεσίας. 
10)Του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 καθώς και τις διατάξεις του  Ν3852/2010. 
11) Το άρθρο 157 του Ν.4281/2014. 
Προκηρύσσει: 
 
Α) Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές  για την προµήθεια  τόνερ – µελανάκια 
εκτυπωτών – φωτοτυπικών έτους 2016 του ∆ήµου  συνολικού ποσού 36.388,32 €. Τα προς προµήθεια είδη 
αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές  του Γραφείο Μηχανοργάνωσης µε το από 10-3-2015 
έγγραφό του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης. 
 
Β) Η ανωτέρω προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 23 της 11389/93 
Υπουργικής Απόφασης που αφορά τον ΕΚΠΟΤΑ δηλ. µε πρόχειρο διαγωνισµό και κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη προσφορά για το σύνολο των υλικών . 
 
Γ)  Καταρτίζει τους όρους του διαγωνισµού όπως παρακάτω: 
 
    1.Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης όπως ορίστηκε µε την 
395/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου,  την …………. …-….-2016   και ώρα …………..π.µ. 
στην Αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Εορδαίας στην Πτολεµαΐδα(25ης Μαρτίου 15 ). 
  2.Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να πληρούν  τις προδιαγραφές που περιγράφονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 
  3. Στον διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προµηθευτών 
εφ’όσον γι’αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ και οι συνεταιρισµοί που ασκούν 
εµπορική δραστηριότητα σχετικό µε το αντικείµενο της προµήθειας. 
4. Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει στον προµηθευτή που θα προσφέρει τη χαµηλότερη προσφορά  για 
το σύνολο των υλικών, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληρεί τις  τεχνικές προδιαγραφές από την 
Επιτροπή Αξιολόγησης. Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού θα εγκριθεί µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  
ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής. 
5. Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδροµικά στο Γραφείο Προµηθειών του 
∆ήµου (οδός 25ης Μαρτίου 15-Τ.Κ. 502 00 Πτολεµαΐδα),  αρµόδια υπάλληλος κ. Παρασκευή Κεσίδου & 
∆επάστα Ευαγγελία , τηλ.2463350113 , µέχρι την ………….. ….-…..-2016  και ώρα ……………π.µ.. 
 6.  Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά  τους τα εξής δικαιολογητικά 
πρωτότυπα ή νόµιµα επικυρωµένα: 
α. Εγγύηση συµµετοχής ποσού  που αντιστοιχεί µε το 2% επί της  προϋπολογισθείσας αξίας της προµήθειας 
χωρίς το Φ.Π.Α.. 
β. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί έξη (6) το πολύ µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
γ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, µε την οποία θα δηλώνεται ότι δεν υφίστανται νοµικοί 
περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή της από διαγωνισµούς του 
δηµοσίου ή των ΟΤΑ. 
δ. Τεχνική περιγραφή των προσφερόµενων ειδών. 
7. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο 
τοποθετούνται και όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά. 
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8. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νοµίµους 
εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα µέλη της ένωσης 
είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
9. Η προσφερόµενη τιµή θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαµβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε 
άλλη επιβάρυνση για παράδοση των υλικών στο µέρος που θα τους υποδειχθεί. 
10.  Η τιµή θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως  και θα δίνεται ανά µονάδα ως εξής: 

Α)Τιµή του είδους χωρίς ΦΠΑ 
Β)Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος. 
    Για τη σύγκριση των προσφορών λαµβάνεται υπόψη η τιµή του προσφερόµενου είδους χωρίς  ΦΠΑ. 
11.Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να είναι γνήσια αναλώσιµα. 
12.Στα προσφερόµενα είδη η ηµεροµηνία λήξης πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6) µήνες µετά την παράδοσή 
τους στο ∆ήµο. 
13. Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά 
την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο µε το 5% της συνολικής συµβατικής 
αξίας  χωρίς το Φ.Π.Α.  
14. Η παράδοση των προσφερόµενων ειδών θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες υπηρεσίας, ύστερα 
από έγγραφη εντολή του Γραφείου Προµηθειών , το αργότερο εντός (5) πέντε ηµερών από την ειδοποίηση 
στο χώρο του ∆ηµοτικού Καταστήµατος 
15. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει εφ’ άπαξ ή τµηµατικά ανάλογα µε την παράδοση των ειδών, µε την 
έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιµολογίων. 
16. Η παρούσα έχει θέση διακήρυξης, περίληψη της οποίας θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 
δήµου και θα δηµοσιευθεί νόµιµα. 
14. Τα έξοδα δηµοσίευσης  βαρύνουν το µειοδότη. 
15. Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του νόµου 
2286/95 και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93 όπως ισχύουν. 
 

    
 
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  105/2016 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  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 
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