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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  18  ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 10-10-2016 ηµέρα ∆ευτέρα 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. 34607/4-10-2016 
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 της Επιτροπής για την προµήθεια : « Εξοπλισµός Σχολικών Μονάδων ∆ήµου Εορδαίας» , ορισµός 
αναδόχου. Λήψη απόφασης σχετικά µε την εξέλιξη του διαγωνισµού.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος                                Παρασκευή Βρυζίδου 
2. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης                                                    Γεώργιος Καραίσκος 
3. Κωνσταντίνος Σερσέµης Γεώργιος Κοκκινίδης 
4. Ιωαννης Αριστεριδης  
5. Γεώργιος Χαϊτίδης  
6. . Σοφοκλής Σιδηροπουλος  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος , ∆ήµαρχος ∆ήµου Εορδαίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω θέµα ηµερήσιας διάταξης ανέφερε ότι µε την υπ’αριθµ 100/2015 
Α∆Σ αποφασίσθηκε η αποδοχή της πίστωσης ύψους 152.302,35 ευρώ για το υποέργο  «Προµήθεια  Εξοπλισµού Σχολικών 
Μονάδων  ∆ήµου Εορδαίας» του έργου µε τίτλο « Συντηρήσεις σχολείων –ΑΠΧ- Περιβαλλοντων χώρων & προµήθεια 
εξοπλισµού Α’/θµιας & Β’/θµιας Εκπ/σης» της Π.∆.Μ µε κωδικό 2014ΕΠ54100003 καθώς και η έγκριση διενέργειας της 
προµήθειας. Η ανωτέρω προµήθεια διενεργήθηκε µε ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή µε τους όρους  και τις τεχνικές προδιαγραφές, (σχετ η 3/2015 µελέτη όπως συντάχθηκε αρµοδίως από την 
∆/νση Τ.Υ του ∆ήµου Εορδαίας) που εγκρίθηκαν µε την 147/2015 ΑΟΕ. Με την υπ’αριθµ 254/2015 ΑΟΕ εγκρίθηκε η 
κατακύρωση των ειδών στις εταιρείες που προσέφεραν χαµηλότερη τιµή  ενώ για τα είδη  προσφοράς µε κωδικούς 3, 4, 5, 6, 
8, 9, 10, 11, 13, 13.1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 335, 336, 337, 338, 54Α, 55Β, 56Γ  ο διαγωνισµός 
κρίθηκε άγονος και αποφασίσθηκε η επανάληψη του. Με την υπ’αριθµ 94/2016 ΑΟΕ εγκρίθηκε η υπ’αριθµ 3/2016 µελέτη για 
την «Προµήθεια εξοπλισµού σχολικών µονάδων ∆ήµου Εορδαίας», η οποία προέκυψε από την υπ’αριθµ  3/2015 µελέτη µε 
αφαίρεση των ειδών για τα οποία υπήρξε κατακύρωση και διατηρώντας τους λοιπούς όρους ως είχαν. Η προµήθεια των 
ανωτέρω ειδών διενεργήθηκε µε ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή µε 
τους όρους όπως αυτοί καταρτίσθηκαν µε την υπ’αριθµ 147/2015 ΑΟΕ και την 25085/25-7-2016 διακήρυξη. 
Θέτουµε υπόψη σας το υπ’αριθµ 29047/1-9-2016 πρακτικό διενέργειας της Επιτροπής διαγωνισµού από το οποίο προκύπτει 
ότι έγινε δεκτή η τεχνική προσφορά των Αφων ∆οξιάδη Γραφοτεχνική Α.Ε., κατά του ανωτέρω πρακτικού δεν υποβλήθηκε 
καµία ένσταση. Στις 15-9-2016 η Επιτροπή διαγωνισµού προέβη στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών και 
συνεταξε το υπ’αριθµ 31672/15-9-2016 πρακτικό, µε το οποίο προτεινει: 

«προς την Οικονοµική Επιτροπή την κατακύρωση της προµήθειας :  
1. α)για το είδος προσφοράς µε κωδικό 22 στην εταιρεία ΑΦΟΙ ∆ΟΞΙΑ∆Η ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  

µε σύνολο οικονοµικής προσφοράς για τα συγκεκριµένα είδη 10.300,00 € (χωρίς Φ.Π.Α)  
2. για τα είδη προσφοράς µε κωδικούς 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 13.1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 23, 24, 25, 26, 335, 336, 337, 338, 54Α, 55Β, 56Γ  ο διαγωνισµός κρίνεται άγονος.» 
Ο Πρόεδρος προτείνει να εγκριθούν τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισµού, να γίνει η κατακύρωση των ειδών στους Αφους 
∆οξιάδη Γραφοτεχνική ΑΕ και να κριθεί ο διαγωνισµός άγονος για τα είδη που δεν κατατέθηκε καµία προσφορά. Παράλληλα να 
επικαιροποιηθουν οι τεχνικές περιγραφές των ειδών , για τα οποία δεν κατατέθηκε καµία προσφορά και να καταρτισθούν νέοι 
όροι διακήρυξης κατ’εφαρµογή των διατάξεων του Ν4412/16 , προκειµένου να προβούµε σε διενέργεια νέου διαγωνισµού για 
την προµήθεια των ειδών και για να απορροφήθουν οι πιστώσεις στο σύνολο τους.     
 
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά  

 
Αριθµ. απόφ.   160/2016 

ΑΔΑ: ΩΣ6ΜΩΡ6-Η3Τ



 
   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη  
1 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 & του Ν 3463/2006 
2 Την 100/2015 Α.∆.Σ. για την έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισµού για την ανωτέρω προµήθεια 
3. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ σε συνδυασµό µε το Ν 2286/95, τις διατάξεις του Ν 4013/2011 όπως τροπ/κε µε το Ν 4155/2013 
και το Ν 4254/2014, το αρ 157 του Ν 4281/2014, 
4. Την εγγραφή της εν λόγω δαπάνης στον προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2016 και την δέσµευση του ποσού 
από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου,  
5. την µε αριθµ 3/2016 µελέτη της ∆.νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   
7 τις υπ’αριθµ 254/2015 ,  5/2016  & 94/2016 ΑΟΕ 
8. τα υπ’αριθµ 29047/1-9-2016 & 31672/15-9-2016 πρακτικά της Επιτροπής διαγωνισµού 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

Εγκρίνει τα υπ’αριθµ 29047/1-9-2016 & 31672/15-9-2016 πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την προµήθεια « Εξοπλισµός σχολικών µονάδων ∆ήµου Εορδαίας» προϋπολογισµού 52.638,06 ευρώ  και 
 
1. Κατακυρώνει  το είδος προσφοράς µε ΚΑ 22 στην εταιρεία Αφοι ∆οξιαδη Γραφοτεχνική Α.Ε., ∆/νση: Μιχαλακοπουλου 204 –
Πυρρου 4 Αθηνα & ΑΦΜ 094025031 ∆ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  µε σύνολο οικονοµικής προσφοράς για τα συγκεκριµένα είδη 
10.300,00 € (χωρίς Φ.Π.Α)  
 
2. Για τα είδη προσφοράς µε κωδικούς 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 13.1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,  23, 24, 25, 26, 335, 336, 
337, 338, 54Α, 55Β, 56Γ  ο διαγωνισµός κρίνεται άγονος 
 
3. Να επικαιροποιηθουν οι τεχνικές περιγραφές των ειδών , για τα οποία δεν κατατέθηκε καµία προσφορά, και να προβούµε σε 
διενέργεια νέου διαγωνισµού ύστερα από κατάρτιση των όρων  διακήρυξης κατ’εφαρµογή των διατάξεων του Ν4412/16 µε 
νέα ΑΟΕ. 
 
   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό   160/2016. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Κωνσταντίνος Σερσέµης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Ιωαννης Αριστεριδης 
Σοφοκλης Σιδηροπουλος 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

                ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
 

ΑΔΑ: ΩΣ6ΜΩΡ6-Η3Τ
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