
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αριθµ. απόφ.    186/2016            
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  19  ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 10-11-2016 ηµέρα Πέµπτη 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. 38261/3-
11-2016 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: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Έγκριση ή µη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια «  «Αναλωσίµων ειδών, 
γραφικής ύλης, για τις ανάγκες του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του» 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος                                 
2. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης                                                    Γεώργιος Καραίσκος 
3. Κωνσταντίνος Σερσέµης  
4. Ιωαννης Αριστεριδης  
5. Γεώργιος Χαϊτίδης  
6. Γεώργιος Κοκκινίδης  
7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
8. Παρασκευή Βρυζίδου 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 
130/2016 Α∆Σ εγκρίθηκε η διενέργεια Ηλεκτρονικού  Ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια « Αναλωσίµων ειδών 
γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας και των ΝΠ∆∆ του»,συνολικού προϋπολογισµού 
84.010,29 ευρώ σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αρµοδίως συντάχθηκαν από την ∆/νση ∆/κων & Οικ/κων 
Υπηρεσιών . Με την υπ’αριθµ 119/2016 ΑΟΕ καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης , ψηφίσθηκε η σχετική πίστωση και 
εκδόθηκε η υπ’αριθµ 25087/25-7-2016 σχετική διακήρυξη. 
Από την Οικονοµική Υπηρεσία έγινε δέσµευση πίστωσης ύψους 25.773,26 ευρώ µε Φ.Π.Α, από  ΚΑ  του προϋπολογισµού 
οικ έτους 2016 ( α/α 758,759,760,761,762,763 &764 του Μητρώου ∆εσµεύσεων). 
Με την 159/2016 ΑΟΕ εγκρίναµε το υπ’αριθµ 29643/5-9-2016 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού  
«Αναλωσίµων ειδών, γραφικής ύλης, για τις ανάγκες του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του» και αποδεχθήκαµε την 
υπ’αριθµ. 30560/9-9-2016 γνωµοδότηση της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την υποβληθείσα εµπρόθεσµη ένσταση του 
Χρυσοστοµιδη Χρυσόστοµου κατά του ανωτέρω πρακτικού. Η ανωτέρω απόφαση εγκρίθηκε µε την υπ’αριθµ 166171/27-
10-2016 απόφαση του Γ.Γ.Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονιας. 
Σε συνέχεια των ανωτέρω η Επιτροπή του διαγωνισµού αποσφράγισε την οικονοµική προσφορά και συνέταξε το υπ’αριθµ 
38312/3-11-2016  πρακτικό ,το οποίο είναι αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης και στο οποίο µεταξύ άλλων 
αναφέρονται τα εξής: 
«….Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµό πρωτ. 25087/25-07-2016 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου, κριτήριο κατακύρωσης του 
διαγωνισµού είναι η χαµηλότερη τιµή επί του συνόλου  ή για κάθε Νοµικό Πρόσωπο ξεχωριστά . 

Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 20 του ΕΚΠΟΤΑ: «1.Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη 
κυρίως τα παρακάτω στοιχεία:  
α) Όταν για την τελική επιλογή του προµηθευτή κριτήριο είναι µόνο η χαµηλότερη τιµή:  
- Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.  
- Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.  
- Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην 
αγορά τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές υλικό.  
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους 
στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη, ουσιώδεις όρους, 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 και της πρόσκλησης.» 
Σύµφωνα µε το υπ’ αριθ. Πρωτ. 29643/5-09-2016 Πρακτικό της Επιτροπής , έγινε δεκτή ως σύµφωνη µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, η παρακάτω  προσφορα: 

ΑΔΑ: ΩΙΠ5ΩΡ6-Ν2Ζ



1. ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ ΑΒΕΕ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ µε αριθµ. 
41628 
……Εξέτασε αναλυτικά την οικονοµική προσφορά που υπέβαλλε ηλεκτρονικά µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ, ο συµµετέχων 
προµηθευτής, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ανωτέρω ∆ιακήρυξης ……. 

Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
1) την υπ’ αριθµ. 25087/25-07-2016 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου 
2) τις τιµές που προσφέρθηκαν για κάθε είδος 
3) τα άρθρα 15, 19, 20 του ΕΚΠΟΤΑ 
4) τις διατάξεις του Ν 2286/95 
5) τις τεχνικές προδιαγραφές 
6) το γεγονός ότι δεν αναπτύχθηκε επαρκώς ο ανταγωνισµός , καθώς από τις τέσσερεις αρχικές προσφορές έγινε 

δεκτή τελικά µόνο µία προσφορά  και εποµένως δεν είναι δυνατή η σύγκριση οικονοµικών προσφορών, ώστε ο 
ανάδοχος που θα επιλεγεί να διασφαλίζει το συµφερότερο για το ∆ήµο αποτέλεσµα. 

7) το γεγονός ότι µετά από έλεγχο προηγούµενου διαγωνισµού γραφικής ύλης , διαπιστώθηκε από την επιτροπή  ότι 
σε κάποια είδη οι προσφερόµενες τιµές είναι  υψηλότερες και σε κάποια άλλα χαµηλότερες, καθώς και το ότι το 
µέσο ποσοστό των προσφερόµενων τιµών σε σύγκριση µε τις προηγούµενες προσφερθείσες ανά είδος είναι 
υψηλότερο. 

8)  τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά και  την υφιστάµενη οικονοµική συγκυρία. 
προτείνει 

προς την Οικονοµική Επιτροπή την επανάληψη του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους για τους λόγους που αναφέρονται 
αναλυτικά παραπάνω. …..»  
Το ανωτέρω πρακτικό κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόµενο από την Επιτροπή και δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµη ένσταση. 
 Σ. Σιδηροπουλος: δεν ψηφίζω διότι δεν είναι επαρκής η τεκµηρίωση της Επιτροπής 
Π.Βρυζίδου : Λευκό 
Ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
 

Αριθµ. απόφ.   186/2016 
 

   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  
2. την υπ’αριθµ 130/2016 Α∆Σ & την 119/2016 ΑΟΕ 
3. τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 
4. Την υπ’αριθµ 25087/25-7-2016 διακήρυξη και την τεχνική περιγραφή 
5. το υπ’αριθµ 29643/5-9-2016 πρακτικό της Επιτροπής  
6. την 159/2016 ΑΟΕ όπως αυτή εγκρίθηκε µε την υπ’αριθµ 166171/27-10-2016 απόφαση του Γ.Γ.Αποκ/νης ∆/σης 
Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας 
7. το υπ’αριθµ 38312/3-11-2016 πρακτικό αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία 
Την επανάληψη του Ηλεκτρονικού  Ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια « Αναλωσίµων ειδών 
γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας και των ΝΠ∆∆ του», όπως εισηγείται 
και η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης µε υπ’αριθµ 38312/3-11-2016 πρακτικό της, καθότι ο 
ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε δεν ήταν επαρκής και  µε  όρους  διαγωνισµού που θα καταρτισθούν σε 
νέα απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής κατ’εφαρµογή των διατάξεων του Ν4412/2016. 
Π.Βρυζιδου: Λευκό 
Σ.Σιδηροπουλος: ∆εν ψήφισε την ανωτέρω πρόταση 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό   186/2016. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 
Γεώργιος Κοκκινίδης 
Παρασκευη Βρυζιδου 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
   ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

ΑΔΑ: ΩΙΠ5ΩΡ6-Ν2Ζ
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