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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 10-7-2017 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε 
την αρ. πρωτ. 23140/5-7-2017 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 διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την  
«Προµήθεια υγρών καυσίµων, ελαιολιπαντικών & πρόσθετων οχηµάτων για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας και 
των νοµικών του προσώπων για το έτος 2016» 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ          ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανιδης  
2. Καϊδης Αποστολος 
3. Θεοδοσιαδης Γεωργιος 
4. Τσοκτουριδης Ιωαννης 
5. Μίχος Κων/νος  
6. Σιδηροπουλος Σοφοκλης 
7. Μπιγγας Στέφανος 
8. Κοκκινιδης Γεωργιος 

1. Ιορδανιδης Φωτιος 
 

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των ότι  

σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες 
τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση 
των προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή 
ειδικούς επιστήµονες». 
Βάσει των υπ’αριθµ 200/2016 ,5/2017 & 36/2017  αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και της 
132/2016 Α∆Σ, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές , ψηφίσθηκε η σχετική πίστωση και καθορίστηκαν οι όροι 
της διακήρυξης του  διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την  «Προµήθεια υγρών καυσίµων, 
ελαιολιπαντικών & πρόσθετων οχηµάτων για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας και των νοµικών του προσώπων για 
το έτος 2016», εκδόθηκε από το ∆ήµαρχο η προκήρυξη & διακήρυξη του διαγωνισµού µε αριθµ πρωτ 
14854/8-5-2017 µε Α∆Α: 701ΛΩΡ6-ΝΡΜ & ΚΗΜ∆ΗΣ 17PROC006173506. 
Σήµερα καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει το παρακάτω υπ’ αριθµ. 20700/15-6-2017 πρακτικό  
αποσφράγισης και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συγκροτήθηκε µε 
την υπ’ αριθ.189/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Το πρακτικό που υποβάλλεται προς έγκριση έχει 
ως εξής: 
«Στην Πτολεµαΐδα  σήµερα την 15-6-2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο 
γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Εορδαίας  η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του 
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 189/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
προκειµένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο 
πλαίσιο διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, 
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» µε αριθµό ∆ιακήρυξης 14854/8-5-2017, η οποία έλαβε τον 
υπ΄ αριθ. 41240 αριθµό συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 17PROC006173506. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
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1. Πρόεδρος ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΛΑΓΕΡΙΝΟΥ   

2. Τακτικό Μέλος ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΛΚΟΠΟΥΛΟΥ   

3. Τακτικό Μέλος ΜΥΡΟΦΟΡΑ ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ   

 
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 10/6/2017 και η 
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 15/6/2017 και ώρα 13:00 µ.µ. 
 
1. Προκειµένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο 
ΕΣΗ∆ΗΣ µε τα διαπιστευτήρια της (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισµό 41240 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το 
σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό προσφορές από 
τους παρακάτω συµµετέχοντες: 
 
 

    Ονοµατεπώνυµο  Ηµεροµηνία  
υποβολής προσφοράς 

Ώρα 
υποβολής προσφοράς 

1. ΤΟΨΗΣ Α.Ε. 08-06-2017 10:35 π.µ. 
  2. ∆.∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Ε. 
10-06-2017 21:56 µ.µ. 

 
 
Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 
περιεχόµενό των προσφορών.  
 
2. Στη συνέχεια τα µέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των 
προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους (όνοµα χρήστη 
και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές.  
 
3. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα 
αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών µε 
αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο τους. Επισηµαίνεται ότι οι υποφάκελοι 
«Οικονοµικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, αυτοί θα 
αποσφραγισθούν σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού. 
 
4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει 
από το σύστηµα, τους παρακάτω αναφερόµενους µοναδικούς αριθµούς συστήµατος: 
 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  Αριθµός συστήµατος 

1. ΤΟΨΗΣ Α.Ε. 65564 
2. ∆.∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 66959 

 
Οι προσφορές που κατατέθηκαν αφορούν τη συµµετοχή για την οµάδα Β(ελαιολιπαντικά και 
πρόσθετα). 
Για την οµάδα Α(πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρµανσης & αµόλυβδη βενζίνη) δεν υποβλήθηκε 
καµία προσφορά, οπότε και ο διαγωνισµός κηρύσσεται  άγονος. 
 
5. Σύµφωνα µε το άρθρο 9 της διακήρυξης, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή 
των στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα 
αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 
απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν.4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν 
εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν 
τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). ∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι 
φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
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Σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονοµικοί φορείς κατέθεσαν στο πρωτόκολλο του 
∆ήµου, λαµβάνοντας αριθµό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι οποίοι παραδόθηκαν ενσφράγιστοι 
στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας:  
 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  Αριθµός πρωτοκόλλου 

1. ΤΟΨΗΣ Α.Ε. 20027/09-06-17 
2. ∆.∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 20369/13-06-17 

 
Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε εµπροθέσµως και νοµοτύπως από τους 
συµµετέχοντες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη.  
 
6. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχοµένου του ηλεκτρονικού φακέλου «∆ικαιολογητικά 
συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχαν υποβάλει οι συµµετέχοντες. Οι διαγωνιζόµενοι και τα 
δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής: 
 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  ∆ικαιολογητικά  
 

1. ΤΟΨΗΣ Α.Ε. 01. - ΕΕΕΣ Ευρωπαϊκο Ενιαίο 
Έγγραφο 
Σύµβασης σε δύο µορφές 
αρχείων (.pdf και xml). Το .pdf 
έχει ηλεκτρονική υπογραφή. 
 
02. - ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 8002035180001s 
Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής 
(Eurobank). 
 
03-. ΥΠ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ Υπεύθυνες 
∆ηλώσεις σύµφωνα 
µε τις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης 
και του εγγράφου παροχής 
διευκρινίσεων. 
 
04. - Πίνακας Συµµόρφωσης 
 
05 - Πίνακας ∆ιάρκειας Ζωής 
 
06.  ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ. Στοιχεία 
Πελατολογίου ΤΟΨΗΣ 
Α.Ε. 
 
07. - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ 
Τεχνικά ∆ελτία (TDS), MSDS, 
 
08. Έγκρίσεις Γενικού Χηµείου 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι ο ΤΟΨΗΣ Α.Ε.υπέβαλε όλα τα απαραίτητα για τον 
διαγωνισµό δικαιολογητικά. 
 
Α/Α Ονοµατεπώνυµο  ∆ικαιολογητικά  

 

2. ∆.∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 01. - ΕΕΕΣ Ευρωπαϊκο Ενιαίο 
Έγγραφο 
Σύµβασης σε δύο µορφές 
αρχείων (.pdf και xml). Το .pdf 
έχει ηλεκτρονική υπογραφή. 
 
02. - ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
8250/1001/0010021 Εγγυητική 
Επιστολή συµµετοχής 
Συνεταιριστική Τράπεζα ∆ράµας). 
 
03-. ΥΠ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ Υπεύθυνες 
∆ηλώσεις σύµφωνα 
µε τις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης 
και του εγγράφου παροχής 
διευκρινίσεων. 
 
04. - Πίνακας Συµµόρφωσης 
 
05.  ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ. Στοιχεία 
Πελατολογίου ∆.∆ηµητρόπουλος 
Α.Ε. 
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06. - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ 
Τεχνικά ∆ελτία (TDS), MSDS, 
 
07. Έγκρίσεις Γενικού Χηµείου 
08. ΦΕΚ σύστασης 2007 
09. ΦΕΚ Συγκρότησης ∆Σ και 
εκπροσώπησης2009 
10. ΦΕΚ Συγκρότησης ∆Σ και 
εκπροσώπησης 2014 
11.ΓΕΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ (παλιό) 
12. Πρακτικό εκπροσώπησης 
13. ΓΕΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ (νέο) 
14. Πρακτικό νέου ∆.Σ 
15. Πρακτικό συγκρότησης και 
εκπροσώπησης 
16.Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (γενικό περί 
µη τροποποίησης) 
17.Πιστοποιητικό επιµελητηρίου 
(επαγγέλµατος) 
18. Πιστοποιητικά ποιότητας ISO-
9001 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι ο ∆.∆ηµητρακόπουλος Α.Ε.  υπέβαλε όλα τα απαραίτητα 
για τον διαγωνισµό δικαιολογητικά. 
 
Η Επιτροπή επικοινώνησε µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές που έχουν 
καταθέσει οι συµµετέχοντες και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους (άρθρο 72 παρ.5 του Ν.4412/2016). 
 
7. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους, που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, 
µονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ανά φύλλο. 
Τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι διαγωνιζόµενοι µε ενσφράγιστο φάκελο, είναι τα εξής: 
 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  ∆ικαιολογητικά  
 

1. ΤΟΨΗΣ Α.Ε. 1.Πίνακας περιεχοµένων 
  2.Βεβαιώσεις καταχώρησης 

εγγραφής στο Γ.Χ.Κ.(22 βεβαιώσεις, 
από α/α 01 έως 19, από α/α 24-25 

και από α/α 28-29. 
 

  3. Τεχνικά δελτία και δελτία 
δεδοµένων ασφαλείας των 
προσφερόµενων προϊόντων 

  4. Εγγυητική επιστολή 
ΑΡ.8002035180 της Eurobank. 

   
2. ∆.∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 1.Πίνακας δικαιολογητικών 
  2.Εγγυητική επιστολή Νο 

8250/1001/0010021 της 
Συνεταιριστικής Τράπεζας ∆ράµας 

  3.ΓΕΜΗ βεβαίωση εκπροσώπησης 
(2) 

 
  4.Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί µη 

τροποποίησης 
  5.Πιστοποιητικό 

επιµελητηρίου(επαγγέλµατος) 
  6. Πιστοποιητικά ποιότητας -ISO 
  7.Βεβαιώσεις καταχώρησης 

εγγραφής στο Γ.Χ.Κ από α/α 00016 
έως 00023(6 βεβαιώσεις) 

  8. Τεχνικά δελτία και δελτία 
δεδοµένων ασφαλείας των 
προσφερόµενων προϊόντων 

 
 
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι ο ∆. ∆ηµητρακόπουλος Α.Ε. δεν υπέβαλε αιτήσεις 
καταχώρησης επικίνδυνων προϊόντων και λιπαντικών στο Εθνικό Μητρώο Χηµικών Προϊόντων (Ε.Μ.Χ.Π.) που 
είναι υποχρεωτική για τα επικίνδυνα χηµικά( άρθρ.45 του Κανονισµού CLP 1272/2008/ΕΚ).] 
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8. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και : 
 
α. Η προσφορά 65564 ΤΟΨΗΣ Α.Ε. είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή. 
β. Η προσφορά 66959 ∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. δεν είναι σύµφωνη µε τον όρο των Τεχνικών 
Προδιαγραφών λιπαντικών και προσθέτων της διακήρυξης  όπου αναφέρεται ως απαίτηση και –επί ποινή 
αποκλεισµού-η καταχώρηση  των προσφερόµενων ελαιολιπαντικών  τόσο στους καταλόγους της ∆ιεύθυνσης 
Ενεργειακών Βιοµηχανικών και Χηµικών Προϊόντων (∆/νση Πετροχηµικών) του Γ.Χ.Κ. όσο και στο Εθνικό 
Μητρώο Χηµικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ) που επίσης τηρείται από την ίδια ∆ιεύθυνση του Γ.Χ.Κ.(και ύστερα από 
την 17875/31-5-17, παροχή συµπληρωµατικών πληροφοριών απάντηση 3) , διότι τα παρακάτω 
προσφερόµενα ελαιολιπαντικά θα έπρεπε, όπως προκύπτει από τον έλεγχο του ∆ελτίου Ασφαλείας  Υλικού του 
κάθε προϊόντος  που µας κατέθεσε, να είναι καταχωρηµένα στο Ε.Μ.Χ.Π. 
 

Α/Α 
ΠΙΝΑΚΑ 

ΣΥΜΜΟΡΦ
ΩΣΗΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SAΕ Α/Α ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ  
ΚΑΤΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

7 DIESEL TEC SPECIAL 30 54 
8 ELIN DIESEL TEC ULTRA 20W-50 55 
9 ELIN DIESEL TEC ULTRA 15W-40 56 
10 TRANS TEC T0-4 ZF 10W 57 
11 ELIN AUTO TEC 10W-40 58 
12 DIESEL TEC SYNTHETIC ULTRA PLUS 10W-40 59 
13 AGRO TEC TRANS 9 10W-30 60 
14 MOTO TEC 2T SEMI SYNTHETIC   61 
15 MULTITEC ANTIFREEZE  62 
18 MULTITEC PARAFLU ULTRA  65 
19 GRAPH   66 
20 MULTI TEC BRAKE & CLUTCH FLUID DOT 

4 
 67 

21 ΣΠΡΕΪ ΓΡΑΣΟ  68 
22 ΥΓΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ   
23 ΣΠΡΕΪ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ  69 
24 WINTERFLOW  70 
25 WURTH ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ  71 
26 BIOPET  72 

 
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
 
1. την υπ’ αριθ.14854/08-05-17 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου  
2. τις υποβληθείσες προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
4. τις  υπ’ αριθ. 148 & 149 &124 & 155 & 156/2017 
  αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
5. τη βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) 
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του 
άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 . 
προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή: 
1. Την απόρριψη των προσφορών που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόµενοι για τους λόγους που 
αναφέρονται αναλυτικά ανωτέρω στο παρόν πρακτικό: 
 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Αριθµός συστήµατος 

1. ∆.∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 66959 
 

 
2. Την αποδοχή των προσφορών που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόµενοι, καθώς είναι σύµφωνες µε τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο 
παρόν πρακτικό: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Αριθµός συστήµατος 

1. ΤΟΨΗΣ Α.Ε. 65564 
 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται…..» 
 
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
 

ΑΔΑ: 7ΜΦΡΩΡ6-Ρ8Ρ



Αριθµ. απόφ.  121/2017 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  
2. άρθρου 26 του Ν.4024/2011, της υπ' αριθ ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’, Της υπ' αριθ. 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης  
3. τις διατάξεις του Ν 4412/2016 
4. τις υπ’αριθµ 132/2016 Α∆Σ και τις υπ’αριθµ 200/2016, 5/2017 & 36/2017 ΑΟΕ 
5. τους όρους της υπ΄αριθ. 14854/8-5-2017 ∆ιακήρυξης 
6. τις υπ’ αριθµ.148,149,124,155 &156/2017 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης  
7. τις βεβαιώσεις του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) 
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του 
άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α 
1 αντίστοιχα. 
8. το υπ’ αριθµ.20700/15-6-2017 πρακτικό της ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών 
προσφορών της επιτροπής διαγωνισµού 
9. τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

Εγκρίνει το υπ’ αριθµ.20700/15-6-2017 πρακτικό της ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης 
τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισµού και ως εκ τούτου: 
Α) Απορρίπτει την προσφορά που υπέβαλε ο κατωτέρω διαγωνιζόµενος για τους λόγους που αναφέρονται 
αναλυτικά στο ανωτέρω πρακτικό και το οποίο γίνεται αποδεκτό µε την παρούσα απόφαση: 
 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Αριθµός συστήµατος 

1. ∆.∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 66959 
 
Β) Αποδέχεται την προσφορά που υπέβαλε  ο κατωτέρω διαγωνιζόµενος, καθώς είναι σύµφωνη µε τους όρους 
της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν 
πρακτικό: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Αριθµός συστήµατος 

1. ΤΟΨΗΣ Α.Ε. 65564 
 
Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύµφωνα µε το Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως 374) 

του Ν. 4412/2016. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  121/2017. 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
 Καϊδης Αποστολος 
 Θεοδοσιαδης Γεωργιος 
 Τσοκτουριδης Ιωαννης 
  Μίχος Κων/νος  
  Σιδηροπουλος Σοφοκλης 
  Μπιγγας Στέφανος 
  Κοκκινιδης Γεωργιος 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

ΑΔΑ: 7ΜΦΡΩΡ6-Ρ8Ρ
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