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ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
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 της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας  για την:  «Προµήθεια µέσων 
ατοµικής προστασίας για τους  υπαλλήλους του ∆ήµου Εορδαίας». 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
  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 της 93/2017 αποφάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές 
, ψηφίσθηκε η σχετική πίστωση και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για τους υπαλλήλους του ∆ήµου Εορδαίας, εκδόθηκε από το ∆ήµαρχο 
η προκήρυξη & διακήρυξη του διαγωνισµού µε τίτλο “ Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για τους 
υπαλλήλους του ∆ήµου Εορδαίας, ” µε αριθµ πρωτ 21070/19-6-2017 µε Α∆Α: Ω5Λ9ΩΡ6-Ζ3Β & ΚΗΜ∆ΗΣ 
17PROC001544776. 
Σήµερα καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει το παρακάτω υπ’ αριθM 22824/3-7-2017 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 3/7/2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
στο ∆ηµαρχείο Πτολεµαΐδας 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 αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του 
συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για τους υπαλλήλους του ∆ήµου 
Εορδαίας  (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 21070/19-06-2017) 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1) Πλαγερινού Κυριακή, πρόεδρος 
2) Μελκοπούλου Ιωάννα, τακτικό µέλος 
3) Μαυρίδου Μυροφόρα, τακτικό µέλος 
 
1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 11:00 π.µ. την παραλαβή των φακέλων προσφορών  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. 
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Η Επιτροπή αποφάσισε η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών 
προσφορών να γίνει την ίδια ηµέρα στις 3/7/17 και των οικονοµικών προσφορών σε µεταγενέστερη 
ηµεροµηνία και ώρα   σε µία δηµόσια συνεδρίαση, που θα ανακοινωθεί από την επιτροπή. 
2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισµένος φάκελος κ.λ.π).  
Όλες οι προσφορές υποβλήθηκαν σε σφραγισµένο φάκελο, φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η διακήρυξη 
στο άρθρο 8. Συγκεκριµένα, προσφορές υπέβαλαν οι εξής: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  Αριθµ.πρωτ. 

1. ΕΜ.ΚΑ.ΤΕ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ο.Ε. 

22774/3-7-17 

2. PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT 
ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

22540/30-6-17 

3. ΧΑΡ. ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 22810/3-7-17 

4. BRINX Α.Ε. 22432/29-6-17 

3. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς, το φάκελο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, καθώς και το φάκελο της τεχνικής προσφοράς, µονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την 
Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. 
Οι διαγωνιζόµενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  ∆ικαιολογητικά  
 

1. ΕΜ.ΚΑ.ΤΕ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. α)φάκελος   µε δικαιολογητικα 
συµµετοχης (ΤΕΥ∆ 
συµπληρωµένο) 
β) φάκελος τεχνικής προσφοράς 
& δείγµατα  των περισσοτέρων  
προσφερόµενων ειδών. 
γ) φάκελος οικονοµικής 
προσφοράς. 

2. PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

 
α) φάκελος µε δικαιολογητικά 
συµµετοχής (ΤΕΥ∆ 
συµπληρωµένο και 
υπογεγραµµένο) 
β) φάκελος τεχνικής προσφοράς 
& δείγµατα των προσφερόµενων 
ειδών. 
γ) φάκελος οικονοµικής 
προσφοράς  
 

3. ΧΑΡ. ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. α) φάκελος µε δικαιολογητικά 
συµµετοχής(ΤΕΥ∆ 
συµπληρωµένο). 
β) φάκελος οικονοµικής 
προσφοράς.  

4. BRINX Α.Ε.  
α) φάκελος µε δικαιολογητικά 
συµµετοχής (ΤΕΥ∆ 
συµπληρωµένο και 
υπογεγραµµένο. 
β) φάκελος τεχνικής προσφοράς 
& δείγµατα των προσφερόµενων 
ειδών. 
γ) φάκελος οικονοµικής 
προσφοράς. 
 
 

 
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι ο Καζαντζίδης Χαρ & Σια Ο.Ε.  δεν υπέβαλε –επί ποινή 
αποκλεισµού-  φάκελο τεχνικής προσφοράς και δείγµατα προσφερόµενων ειδών.  
4. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, εκτός αυτών που απερρίφθησαν για 
τους παραπάνω λόγους. Συγκεκριµένα: 
α. Η προσφορά 
 2.PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ είναι  καθ΄όλα σύµφωνη µε τους όρους της 
διακήρυξης. 
β. Οι προσφορές 
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1. ΕΜ.ΚΑ.ΤΕ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 
 δεν είναι σύµφωνη µε το άρθρο 9 και -επί ποινή αποκλεισµού- της διακήρυξης, διότι το ΤΕΥ∆ είναι 
συµπληρωµένο αλλά όχι υπογεγραµµένο. Επίσης στα δείγµατα προσφερόµενων ειδών τα είδη 1.7-1.4-3.3-5.2-
6.2-7.4-7.6 από τις  τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν κατατεθεί. 
4. BRINX Α.Ε.  
δεν είναι σύµφωνη –και επί ποινή αποκλεισµού- µε τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν την µάσκα για 
ηλεκτροσυγκολλητές(3.7) για την οποία επιλέγεται ο τύπος που στηρίζεται στο κεφάλι ενώ αυτή  που 
προσφέρετε  κρατιέται µε το χέρι. Επίσης η εν λόγω εταιρεία προσφέρει ανακλαστικά γιλέκα µε υλικό 
κατασκευής 100% πολυεστέρας ενώ  βάση των τεχνικών προδιαγραφών, πρέπει  το υλικό κατασκευής να είναι 
βαµβάκι 15% και πολυεστέρας 85% (5.1) 
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
1. την υπ’ αριθ. 21070/19-6-17 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου  
2. τις υποβληθείσες προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
4. τις υπ’ αριθ.537&538/2017 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 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α 
1. 
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  

1. ΕΜ.ΚΑ.ΤΕ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

2. ΧΑΡ. ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

3. BRINX Α.Ε. 

 
2. Την αποδοχή της προσφοράς 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  

1. PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 
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. 
 

Αριθµ. απόφ.  122/2017 

  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. την υπ’αριθµ 93/2017 ΑΟΕ 
5. τους όρους της υπ΄αριθ. 21070/19-6-2017 ∆ιακήρυξης 
6. τις υπ’ αριθ. 537& 538 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 αντιστοιχα. 
8. το υπ’ αριθµ.22824/3-7-2017 πρακτικό  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 
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Εγκρίνει το υπ’ αριθ. 22824/3-7-2017 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών 
προσφορών της επιτροπής διαγωνισµού και ως εκ τούτου: 
Α) Απορρίπτει τις προσφορές που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόµενοι για τους λόγους που αναφέρονται 
αναλυτικά ανωτέρω πρακτικό και το οποίο γίνεται αποδεκτό µε την παρούσα απόφαση: 
 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  

1. ΕΜ.ΚΑ.ΤΕ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

2. ΧΑΡ. ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

3. BRINX Α.Ε. 

 
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  

1. PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  122/2017. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    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 
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