
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 110/2016                           
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 9ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 6-6-2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε 
την αρ. πρωτ.16814/1-6-2016 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 ειδών 
καθαριότητας και λοιπών αναλωσίµων παντοπωλείου για τις υπηρεσίες 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. Παρασκευή Βρυζίδου 
3. Κωνσταντίνος Σερσέµης  
4. Γεώργιος Κοκκινίδης   
5. Ιωαννης Αριστεριδης  
6. Γεώργιος Χαϊτίδης 
7. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 

 

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα και έθεσε υπόψη των µελών ότι 
κατ’ εφαρµογή των κάτωθι αναγραφόµενων σχετικών αποφάσεων: 

Α/Α Είδος προµήθειας Α∆Σ ΑΟΕ Κ.Α. Π.Α.Υ. 
Πίστωση 

ευρώ 

1 

Προµήθεια ειδών 
καθαριότητας και 
λοιπών αναλωσίµων 
παντοπωλείου 

154/2014 
302/2014 
454/2014 
9/2015 

10.6634.0000 
20.6634.0000 
20.6635.0000 

124      
125     
126 

6.100,00    
3.000,00    
3.000,00  

εκδόθηκε η υπ’αριθµ 11209/5-4-2016 ∆ιακήρυξη δηµόσιου επαναληπτικού ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού 
µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ για την εν λόγω προµήθεια.. Με το υπ’αριθµ 14128/9-5-2016 πρακτικό της η Επιτροπή 
ΕΚΠΟΤΑ διενήργησε το διαγωνισµό και προέβη στην τεχνική αξιολόγηση της µοναδικής υποβληθείσας 
προσφοράς  του προµηθευτή : Κων/νου ∆αγκουλη & ΣΙΑ Ε.Ε.. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στις 
17/5/2016 και ώρα 10:00 στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών των εταιριών που έγινε  δεκτή στο 
διαγωνισµό ( και είχε ενηµερωθεί µε ηλεκτρονικό µήνυµα για την αποσφράγιση στις 12/5/2016 και ώρα 
11:48:51), και συνέταξε το υπ’αριθµ 15033/17-5-2016 πρακτικό σύµφωνα  µε το οποίο, λαµβάνοντας υπόψη 
1. Το 14128/9-05-2016  Πρακτικό ∆ιενέργειας της Επιτροπής  
2. Τη µε αριθµ. 11209/5-04-2016   ∆ιακήρυξη µε Α/Α 19020 συστηµικό αριθµό στο ΕΣΗ∆ΗΣ µε θέµα: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ » 
Εξέτασε αναλυτικά την οικονοµική προσφορά που υπέβαλλε ηλεκτρονικά µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ, ο συµµετέχων 
προµηθευτής, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ανωτέρω ∆ιακήρυξης και διαπίστωσε  ότι: 
Α) Η εταιρεία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  προσέφερε  : 

 

ΑΔΑ: Ω3ΑΑΩΡ6-3ΒΥ



Α/Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΞΙΑ (€) Φ.Π.Α. ΑΞΙΑ (€) µε ΦΠΑ 

1 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
33.978,80 7.815,12 41.793,92 

2 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
45.493,93 10.463,60 55.957,53 

3 ∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 7.367,67 1.694,56 9.062,23 

4 Ν.Π. ΚΟΙΠΠΑΠ 2.737,56 629,64 3.367,20 

5 ∆ΕΤΗΠ 3.071,86 706,53 3.778,39 

 ΣΥΝΟΛΟ 92.649,82 21.309,46 113.959,28 
     

Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
1) την υπ’ αριθµ. 11209/2016 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου 
2) τις τιµές που προσφέρθηκαν 
3) τα άρθρα 15, 19, 20 του ΕΚΠΟΤΑ 
4) τις διατάξεις του Ν 2286/95 
5) τις τεχνικές προδιαγραφές 
και επειδή: 
α) τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά της προσφοράς είναι σύµφωνα µε τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης,  
β) Η επιτροπή  έλαβε υπόψη τις προσφερθείσες τιµές του εµπορίου των τελευταίων  συµβάσεων (2014-2015) 
µε το ίδιο αντικείµενο, αξιολόγησε  το γεγονός ότι οι προσφερόµενες τιµές για το προς προµήθεια είδη είναι 
χαµηλότερες αυτών των   συµβάσεων. Συνεκτιµήθηκαν οι υφιστάµενες συνθήκες της αγοράς και ειδικότερα 
τη διαπιστωθείσα τόσο σε ολόκληρη την επικράτεια όσο και στη συγκεκριµένη περιοχή έλλειψη 
ενδιαφέροντος των προµηθευτών για συµµετοχή στις διαγωνιστικές διαδικασίες µε το ως άνω αντικείµενο που 
προκήρυξε ο ∆ήµος, την επικρατούσα οικονοµική συγκυρία και τις ανάγκες του φορέα και συνεκτιµώντας ότι 
προέχει η δηµόσια υγεία.   

Προτείνει 
προς την Οικονοµική Επιτροπή την κατακύρωση της προµήθειας του  είδους που αναφέρεται αναλυτικά στις 
τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας στον  «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»   γιατί προσέφερε τη 
χαµηλότερη τιµή.» 

 Ο Πρόεδρος επισήµανε  ότι από 1-6-2016 ισχύει το Άρθρο 52 Τροποποιήσεις του άρθρου 21 του ν. 
2859/2000 «Κύρωση του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»  του Ν 4389/2016 στο οποίο 
ορίζονται τα εξης:1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Α' 248) αντικαθίσταται ως 
εξής: «Ο συντελεστής του φόρου προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) ορίζεται σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) 
στη φορολογητέα αξία.» 2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου ισχύουν από 1.6.2016.  Η σύµβαση 
θα υπογραφεί µε συντελεστή ΦΠΑ 24% και το ποσό που έχει ψηφισθεί στην πίστωση του προϋπολογισµού  
επαρκεί για την κάλυψη της διαφοράς αυτής.  

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

Αριθµ. απόφ.  110/2016 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06. 
2. Τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.». 
3. Τον Ν 2286/95 «Προµήθειες ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 
4.  Τον Ν.3852/2010  «Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
5.  Τα εν ισχύ άρθρα του Ν.4250/2014 και του Ν.4281/2014. 
6   Την υπ΄αριθµ.1/2016 Μελέτη της ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών 
7.  Την υπ΄αριθµ. 154/2014 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την έγκριση διενέργειας της προµήθειας . 
8.  Την υπ΄αριθµ. 5/2016 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης. 
9.  Την υπ΄αριθµ. 302/2014 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών 
και την κατάρτιση των όρων διακήρυξης και την υπ’αριθµ 454/2016 για την επανάληψη του διαγωνισµού. 

ΑΔΑ: Ω3ΑΑΩΡ6-3ΒΥ



10. Τα υπ’αριθµ 14128/9-5-2016 & 15033/17-5-2016 πρακτικά της Επιτροπής 
11. Το αρ 52 του Ν 4386/2016 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 

 
 
1 Εγκρίνει το υπ’αριθµ 15033/17-5-2016 πρακτικό της επιτροπής , το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο 
της παρούσας. 
2. Κατακυρώνει την προµήθεια  ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλωσίµων παντοπωλείου για τις υπηρεσίες 
του ∆ήµου Εορδαίας και των Ν.Π ως εξής: 
Α. Κατακυρώνει στην εταιρεία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ∆ΑΓΚΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  , µε έδρα ΚΑΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ ΣΕΡΡΩΝ 
και ΑΦΜ 998977980 Α’∆ΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, την προµήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλωσίµων 
παντοπωλείου για τις υπηρεσίες του ∆ήµου Εορδαίας συνολικού ποσού 7.367,67€ χωρίς το ΦΠΑ. 
Β. Κατακυρώνει στην εταιρεία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ∆ΑΓΚΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.»    , µε έδρα ΚΑΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ ΣΕΡΡΩΝ 
και ΑΦΜ 998977980 Α’∆ΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, την προµήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλωσίµων 
παντοπωλείου για τις υπηρεσίες του  ΚΟΙΠΠΑΠ συνολικού ποσού 2.737,56 € χωρίς το ΦΠΑ. 
Γ. Κατακυρώνει στην εταιρεία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ∆ΑΓΚΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.»    , µε έδρα ΚΑΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ ΣΕΡΡΩΝ 
και ΑΦΜ 998977980 Α’∆ΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, την προµήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλωσίµων 
παντοπωλείου για τις υπηρεσίες  της ∆ΕΤΗΠ συνολικού ποσού  3.071,86 € χωρίς το ΦΠΑ. 
∆.  Κατακυρώνει στην εταιρεία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ∆ΑΓΚΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.»    , µε έδρα ΚΑΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ ΣΕΡΡΩΝ 
και ΑΦΜ 998977980 Α’∆ΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, την προµήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλωσίµων 
παντοπωλείου για τις υπηρεσίες της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης συνολικού ποσού  
33.978,80 € χωρίς το ΦΠΑ 
Ε.  Κατακυρώνει στην εταιρεία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ∆ΑΓΚΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.»    , µε έδρα ΚΑΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ ΣΕΡΡΩΝ 
και ΑΦΜ 998977980 Α’∆ΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, την προµήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλωσίµων 
παντοπωλείου για τις υπηρεσίες της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης συνολικού ποσού  
45.493,93 € χωρίς το ΦΠΑ 
 
Η προµήθεια θα εκτελεστεί ανά Ν.Π. , σύµφωνα µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 11209/5-4-
2016  διακήρυξης ∆ηµάρχου , τους οποίους µε την προσφορά της αποδέχθηκε  η ανωτέρω προµηθεύτρια 
εταιρία ανεπιφύλακτα. Η σύµβαση θα υπογραφεί µε συντελεστή ΦΠΑ 24% και το ποσό που έχει ψηφισθεί 
στην πίστωση του προϋπολογισµού  επαρκεί για την κάλυψη της διαφοράς αυτής. 
  
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  110/2016. 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ιωάννης Αριστερίδης 
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Κωνσταντίνος Σερσέµης 
Γεώργιος Κοκκινίδης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

ΑΔΑ: Ω3ΑΑΩΡ6-3ΒΥ
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