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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 6-10-2017 ηµέρα Παρασκευη 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 34783/29-9-2017 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: 
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….. 
Εγκριση του πρακτικού διενέργειας & τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών της ανοικτής επαναληπτικής 
διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης για την «Προµήθεια αναλωσίµων ειδών γραφικής ύλης για τις 
ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας και των Νοµικών Προσώπων του», προϋπολογισµού 84.010,29 ευρώ. 
………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Ευστάθιος Κατσίδης 

1.Γιώργος Κοκκινιδης 
2. Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

3. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος                              
4. Απόστολος Καϊδης  
5. Κων/νος Μίχος  
6. Γιώργος Καραισκος  

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών 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∆∆»,συνολικού προϋπολογισµού 84.010,29 ευρώ σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αρµοδίως 
συντάχθηκαν από την ∆/νση ∆/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών. Με την 186/2016 ΑΟΕ αποφασίσαµε 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» µε την κατάρτιση νέων όρων από την 
Ο.Ε.,κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του Ν4412/2016. Επίσης µε την 5/2017 ΑΟΕ ψηφίσθηκε η αντίστοιχη 
πίστωση 25.773,26 ευρώ µε Φ.Π.Α, από  ΚΑ  του προϋπολογισµού οικ έτους 2017, η δαπάνη για την  
σύµβαση βαρύνει τους Κ.Α. : 10.6612.0000 (11.000,00 ευρώ),   15.6612.0000  (3.000,00 ευρώ),  
20.6612.0000  ( 3.000,00 ευρώ),   30.6612.0000  (3.000,00 ευρώ),   35.6612.0000   (2.000,00 ευρώ),   
40.6612.0000  ( 2.000,00) ευρώ και 50.6612.0000  ( 2.000,00 ευρώ)  σχετικές πιστώσεις του 
προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2017  του ∆ήµου Εορδαίας. Με την 120/2017 καταρτίσθηκαν οι όροι 
της ∆ιακήρυξης  Ηλεκτρονικού  Ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια αναλωσίµων ειδών γραφικής ύλης 
για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας και των Νοµικών Προσώπων του, µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή επί του συνόλου  ή για κάθε Νοµικό Πρόσωπο ξεχωριστά. Κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω  
εκδοθηκε η ∆ιακήρυξης µε αριθµ πρωτ 28935/21-08-2017, η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 45134 αριθµό 
συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 17PROC0018458042017-8-23. 
Σήµερα καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει το παρακάτω υπ’ αριθµ. 33637/21-9-2017 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 21-09-2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 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  ανοικτού  επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
«ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ» µε αριθµό ∆ιακήρυξης 28935/21-08-2017, η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 45134 αριθµό 
συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 17PROC0018458042017-8-23. 
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Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΛΑΓΕΡΙΝΟΥ   

2. 
Αναπληρωµατικό 

Μέλος 
∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΟΥΠΟΥ 

3. Τακτικό Μέλος ΜΥΡΟΦΟΡΑ ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ   

 
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 15/09/2017 και η 
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 21/09/2017 και ώρα 10:00 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 45134 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. ΑΦΟΙ Γ.ΤΣΑΒ∆ΑΡΙ∆Η Ο.Ε. 14-09-17 12:27 π.µ. 

  2. ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 15-09-17 12:28π.µ 

  3. Ν.ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 18-09-17 12:03 π.µ. 

  4. ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ 
Α.Β.Ε.Ε. 

12-09-17 15:05 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. ΑΦΟΙ Γ.ΤΣΑΒ∆ΑΡΙ∆Η Ο.Ε. 74680 

    2. ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 74939 

    3. Ν.ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 75093 

    4. ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 74268 

 
 
5. Σύµφωνα µε το άρθρο 2.4.2.5 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 
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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. 
 
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. ΑΦΟΙ Γ.ΤΣΑΒ∆ΑΡΙ∆Η Ο.Ε. 32923/18-09-17 

    2. ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 32762/18-09-17 

    3. Ν.ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 32763/18-09-17 

    4. ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 32426/14-09-17 

 
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. ΑΦΟΙ Γ.ΤΣΑΒ∆ΑΡΙ∆Η Ο.Ε. 1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2. ΤΕΥ∆  
3. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ  
5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ∆ΗΜΟΣ 
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΚΟΙΠΠΑΠ 
7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α' ΒΑΘΜΙΑ 
8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Β' ΒΑΘΜΙΑ 
 
 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε  ότι οι ΑΦΟΙ Γ.ΤΣΑΒ∆ΑΡΙ∆Η Ο.Ε.υπέβαλαν όλα τα απαραίτητα 
για τον διαγωνισµό δικαιολογητικά. 
 
Α/Α Ονοµατεπώνυµο  ∆ικαιολογητικά  

 
2. ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

2.ΤΕΥ∆  
3.TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ  
4.ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
5.ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α΄ΘΜΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
6.ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Β΄ΘΜΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι ο ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  δεν κατέθεσε έντυπο 
τεχνικής προσφοράς για το ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π. αλλά υπέβαλε όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα για τον διαγωνισµό 
δικαιολογητικά. 
 
Α/Α Ονοµατεπώνυµο  ∆ικαιολογητικά  

 
3. Ν.ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 1.ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (∆ΗΜΟΣ 

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ-ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π-Α’ΒΑΘΜΙΑ-
Β’ΒΑΘΜΙΑ) 
2.ΤΕΥ∆  
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3.ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι ο Ν.ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ενώ υπέβαλε όλα τα απαραίτητα 
για τον διαγωνισµό δικαιολογητικά δεν φέρουν ορατή µη κρυπτογραφηµένη ψηφιακή υπογραφή. 
 
Α/Α Ονοµατεπώνυµο  ∆ικαιολογητικά  

 
 4. ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 1.ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΜΕΤΑΒΟΛΛΩΝ  
3. ΟΛΑ ΤΑ ΦΕΚ 
 4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 
5. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆Σ  
6. ΤΕΥ∆  
7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ  
8. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
9. TEΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑ 1 
10. TEΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑ 2 
11. TEΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑ 3 
12. TEΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑ 4 

 
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε  ότι ο ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ Α.Β.Ε.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. ΑΦΟΙ Γ.ΤΣΑΒ∆ΑΡΙ∆Η Ο.Ε. 1. Εγγυητική συµµετοχής 

2. ΤΕΥ∆  
3. Καταστατικό Εταιρίας  
4. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ  
5. Τεχνικές Προδιαγραφές ∆ήµος 
Εορδαίας 
6. Τεχνικές Προδιαγραφές 
ΚΟΙΠΠΑΠ 
7. Τεχνικές Προδιαγραφές Α' 
βάθµια 
8. Τεχνικές Προδιαγραφές Β' 
βάθµια 
 

2. ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1. Εγγυητική  συµµετοχής  
2. Τεχνικές Προδιαγραφές ∆ήµος Εορδαίας 
3. Τεχνικές Προδιαγραφές Α' 
βάθµια 
4. Τεχνικές Προδιαγραφές Β' 
βάθµια 

3. Ν.ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 1. Εγγυητική συµµετοχής 
2. Τεχνικές Προδιαγραφές ∆ήµος Εορδαίας 
3. Τεχνικές Προδιαγραφές 
ΚΟΙΠΠΑΠ 
4. Τεχνικές Προδιαγραφές Α' 
βάθµια 
5. Τεχνικές Προδιαγραφές Β' 
βάθµια 
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4. ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 1. Εγγυητική συµµετοχής 
2. Καταστατικό Εταιρίας  
3. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ Πέλλας 
 

   
 
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι στον Ν.ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.στα έντυπα τεχνικών 
προδιαγράφων δεν υπάρχει ψηφιακή υπογραφή. 
 
8. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και : 
 
α. Η προσφορά 74680 ΑΦΟΙ Γ.ΤΣΑΒ∆ΑΡΙ∆Η Ο.Ε. είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και γίνεται 
αποδεκτή. 
β. Η προσφορά 74939 ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και γίνεται 
αποδεκτή. 
γ. Η προσφορά 75093 Ν.ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης καθώς τα 
δικαιολογητικά  που έχει προσκοµίσει ηλεκτρονικά όπως ορίζεται στο άρθρο 2.4.2.5. της διακήρυξης, δεν 
φέρουν ορατή µη κρυπτογραφηµένη ψηφιακή υπογραφή, οπότε και δεν γίνεται αποδεκτή. 
δ. Η προσφορά 74268 ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και 
γίνεται αποδεκτή. 
 
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
 
1. την υπ’ αριθ.28935/21-08-17 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου  
2. τις υποβληθείσες προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
4. τις  υπ’ αριθ. 101,102,104,105,106,108 και 109/2017  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∆ 5 /2017 . 
 
προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή: 
 
1. Την απόρριψη της  προσφοράς που υπέβαλε  ο κατωτέρω διαγωνιζόµενος για τους λόγους που 
αναφέρονται αναλυτικά ανωτέρω στο παρόν πρακτικό: 
 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Αριθµός συστήµατος 

1. Ν.ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 75093 

 
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. ΑΦΟΙ Γ.ΤΣΑΒ∆ΑΡΙ∆Η Ο.Ε. 74680 

    2. ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 74939 

    3. ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 74268 

 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται……» 
 
 

 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 189/2017 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  
2. την υπ’αριθµ 130/2016 Α∆Σ 
3.τις διατάξεις του Ν4412/2016 
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4. την 186/2016 & 5/2017 ΑΟΕ 
5. την υπάριθµ 120/2017 ΑΟΕ καθώς και την ∆ιακήρυξης µε αριθµ πρωτ 28935/21-08-2017, η οποία έλαβε 
τον υπ΄ αριθ. 45134 αριθµό συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 17PROC0018458042017-8-23. 
16. το υπ’αριθµ 33637/21-9-2017  πρακτικό  της Επιτροπής διαγωνισµού.  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

Εγκρίνει το υπ’ αριθ. 33637/21-9-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού διενέργειας & τεχνικής 
αξιολόγησης των προσφορών που κατατέθηκαν στον Ηλεκτρονικό  Ανοικτό διαγωνισµό για την προµήθεια « 
Αναλωσίµων ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας και των ΝΠ∆∆» 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. Ν.ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 75093 

 
Β) Αποδέχεται τις  προσφορές 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. ΑΦΟΙ Γ.ΤΣΑΒ∆ΑΡΙ∆Η Ο.Ε. 74680 

    2. ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 74939 

    3. ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 74268 

 
Κάθε οικονοµικός φορέας που έχει συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει υποστεί ή 
ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της 
νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας έχει την δυνατότητα σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στον Ν 4412/2016 όπως ισχύουν σήµερα ,τον Ν 4472/ 2017 (ΦΕΚ 74/Α/19-05-2017) και το Π∆ 
39/2017 δύναται να υποβάλει προδικαστική προσφυγή ενώπιων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών ( σχετ το αρ 3.4 της ∆ιακήρυξης). 
 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  189/2017. 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σαββας Ζαµανιδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ευστάθιος Κατσίδης  
Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος                            
Απόστολος Καϊδης 
Κων/νος Μίχος  
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
Γεωργιος Καραισκος 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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