
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Αριθµ. απόφ. 118/2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
  

Από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

  
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 5-7-2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη 
µε αρ. πρωτ. 21811/28-6-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που 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 της Επιτροπής διαγωνισµού  για την «Προµήθεια τόνερ – µελανακια 
εκτυπωτών – φωτοτυπικών έτους 2016 , για τις ανάγκες του ∆ήµου»,ορισµός αναδόχου. 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω  µέλη:   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος 1.Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
2. Ιωάννης Αριστερίδης 2.Γεώργιος Καραϊσκος 
3. Κων/νο Σερσεµης 3. Παρασκευή Βρυζιδου 
4. Γεώργιος Χαϊτίδης   
5. Γεώργιος Κοκκινίδης   
6. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος   
   
   

Ο Πρόεδρος κ Σαββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω θέµα ηµερήσιας διάταξης ανέφερε 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. Με την 
υπ’αριθµ 105/2016 ΑΟΕ εγκρίθηκε η σχετική περιγραφή προϋπολογισµού 36.388,32 ευρώ η οποία 
συντάχθηκε αρµοδίως από το Γρ. Μηχανοργάνωσης ενώ καταρτίσθηκαν οι όροι του πρόχειρου διαγωνισµού 
και ψηφίσθηκε η σχετική πίστωση από τον ΚΑ 10.6651.0001 του προϋπολογισµού οικ. έτους 2016 ( α/α 
471 & 693 του Μητρώου ∆εσµεύσεων). 
Ο πρόχειρος διαγωνισµός διενεργήθηκε και συντάχθηκε το υπ’αριθµ 17146/3-6-2016 πρακτικό της 
Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ , το οποίο αναφέρει τα εξής: 
«Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
1) τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ.2 ΕΚΠΟΤΑ 
2) την υπ΄αριθµ. 15895/25-05-2016 ∆ιακήρυξη του  ∆ηµάρχου.  
άρχισε την παραλαβή των φακέλων προσφορών που κατέθεταν οι ενδιαφερόµενοι καθώς και 
αυτών που είχαν αποσταλεί στην υπηρεσία. 
  Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν 
µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης. 
Αρχικά η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία της  προσφοράς  (σφραγισµένος φάκελος 
κ.λ.π).  
Οι διαγωνιζόµενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν , είναι τα εξής: 
Α/Α Ονοµατεπώνυµο  Αριθµός Πρωτοκόλλου 

Κατάθεσης  Φακέλου   
1 COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΑΕΒΕ  16911/2-6-2016 
2 ΠΑΠΑΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ 17045/3-6-2016 

Στη συνέχεια η επιτροπή, αφού εξέτασε τα δικαιολογητικά για την συµµετοχή στον διαγωνισµό 
και τα υπόλοιπα στοιχεία προσφορών, αποφάσισε τα εξής: 
 
Λαµβάνοντας υπόψη:  
1) Τους φακέλους  των προσφορών και τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν 
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2) τη συµφωνία των προσφορών προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 
διακήρυξης 
 
     
Οµόφωνα δέχεται τις παρακάτω προσφορές, καθώς είναι σύµφωνες µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης: 
       

Α/Α Σειρα 
υποβολ. 

Ονοµατεπώνυµο  

1 1 COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΑΕΒΕ 

2 2 ΠΑΠΑΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ 
Κατόπιν  η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών που κρίθηκαν 
αποδεκτές και κατέγραψε τις προσφερόµενες τιµές όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ              
(χωρίς  Φ.Π.Α.) 

1 COSMOS BUSINESS 
SYSTEMS ΑΕΒΕ 

28.977,70 

2 ΠΑΠΑΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ 27.975,00 

Σύµφωνα µε το άρθρο 20 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ, η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή 
του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους στις τεχνικές 
προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και που προσφέρει την χαµηλότερη τιµή. 
Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή και είναι σύµφωνες 
µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
1) τις τιµές που προσφέρθηκαν 
2) τα άρθρα 15, 19, 20 του ΕΚΠΟΤΑ 
3) τις διατάξεις του Ν 2286/95 
4) τις τεχνικές προδιαγραφές 
5) τις διατάξεις του (Ν.3852/2010  άρθρο 65 παρ.1 ). 
προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή  : 
Να κατοχυρωθεί η προµήθεια των  ειδών που αναφέρονται αναλυτικά στις τεχνικές 
προδιαγραφές της προµήθειας στον ΠΑΠΑ Γ. ΙΩΑΝΝΗ γιατί προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή . 
Να κατοχυρωθεί η προµήθεια των  ειδών που αναφέρονται αναλυτικά στις τεχνικές 
προδιαγραφές της προµήθειας στον Παπά Γ. Ιωάννη γιατί προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή ήτοι 
27.975,00€ χωρίς Φ.Π.Α.» 
 
Ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε την έγκριση ή µη του πρακτικού 
της Επιτροπής διαγωνισµού  για την «Προµήθεια τόνερ – µελανακια εκτυπωτών – φωτοτυπικών έτους 
2016, για τις ανάγκες του ∆ήµου» και την κατακύρωση του διαγωνισµού στον µειοδότη. 
 
     Αριθµ. Αποφ.118/2016 

 Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  
2. την υπ’αριθµ 69/2016 Α∆Σ & την 105/2016 ΑΟΕ 
3. τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 
4. Την τεχνική περιγραφή 
5. την υπ’αριθµ 15895/25-5-2016 ∆ιακηρυξη 
6. το υπ’αριθµ 17146/3-6-2016 πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1 Εγκρίνει το υπ’αριθµ 17146/3-6-2016  πρακτικό της επιτροπής , το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο 
της παρούσας απόφασης. 
2. Κατακυρώνει την «Προµήθεια τόνερ – µελανακια εκτυπωτών – φωτοτυπικών έτους 2016 για τις ανάγκες 
του ∆ήµου» στον Παπα Ιωαννη, µε έδρα Αγ.Τριαδος & ∆ιοικητηρίου Πτολεµαΐδα και ΑΦΜ 039940814 ∆ΟΥ 
Πτολεµαΐδας , έναντι του ποσού των 27.975,00 € χωρίς το ΦΠΑ για το σύνολο των ειδών. 
 
Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’αριθµ 
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15895/25-5-2016  διακήρυξης ∆ηµάρχου , τους οποίους µε την προσφορά της αποδέχθηκε  ο ανωτέρω 
προµηθευτής ανεπιφύλακτα. 

                              
 
 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 118/2016. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 
 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

          ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ιωάννης Αριστερίδης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Κων/νος Σερσεµης 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
Γεώργιος Κοκκινίδης 
 

                             
                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

                                                                        Σάββας Ζαµανίδης 
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