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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της 17ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα ∆ευτέρα 20-11-2017 και ώρα 10.30 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 
40373/14/11-2017 πρόσκληση της Προέδρου, που 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 τεχνικής αξιολόγησης και αποσφράγισης δικαιολογητικών 
συµµετοχής, τεχνικών και   οικονοµικών προσφορών της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού 
για την « Προµήθεια γάλακτος για τους εργαζόµενους του ∆ήµου Εορδαίας και Ν.Π για τα έτη 2017-2018». 
………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

 
 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης   
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Ευσταθιος Κατσιδης 
6. Καιδης Αποστολος 

 

7. Στέφανος Μπίγγας  
8. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
9. Γεωργιος Καραϊσκος 

 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών ότι η 
έγκριση διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισµού έγινε µε την 269/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
Η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών ,η κατάρτιση των όρων διακήρυξης και η ψήφιση της σχετικής 
πίστωσης έγιναν µε την 185/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  
Σχετικές οι  αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 706,707,708 και 709/2017 και η βεβαίωση του Προϊσταµένου 
της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων 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 1,1,2 και 1 αντίστοιχα . 
Ο διαγωνισµός προκηρύχτηκε µε την µε αριθµ. 37033/19-10-17 διακήρυξη ∆ηµάρχου και διενεργήθηκε την 
Τετάρτη 1/11/2017. 
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ.189/2016 Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, γνωµοδότησε µε το υπ’ αριθµόν 38885/1-11-2017  πρακτικό αξιολόγησης προς την οικονοµική 
επιτροπή για την ανάδειξη του ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΦΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισµού διότι 
η προσφορά που υπέβαλε κρίθηκε πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές και προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή.   
Η Οικονοµική Επιτροπή καλείτε να αποφασίσει σχετικά µε την έγκριση του µε αριθµ.38885/1-11-2017 
πρακτικού  αποσφράγισης δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς  του συνοπτικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια γάλατος για τους εργαζόµενους στο ∆ήµο Εορδαίας & στα Ν.Π. για τα έτη 
2017-2018» . 
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  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  
2. τις διατάξεις του Ν 4412/2016 
3. Τις διατάξεις του Π.∆.80/2016 
4. την υπ’αριθµ 269/2017 Α∆Σ 
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5. τις υπ’αριθµ 34320/27-9-2017 & 34889/2-10-2017 εισηγήσεις του Γρ. Προµηθειών σχετ 185/2017 ΑΟΕ 
6. την υπ’αριθµ 27754/7-8-2017 µελέτη 
7. την µε αριθµ. 37033/19-10-17 διακήρυξη ∆ηµάρχου 
8. το µε αριθµ.38885/1-11-2017 πρακτικού  αποσφράγισης δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής και 
οικονοµικής προσφοράς   
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

1. Εγκρίνει το υπ’αριθµ 38885/1-11-2017 πρακτικό  αποσφράγισης δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής και 
οικονοµικής προσφοράς  της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την « Προµήθεια 
γάλακτος για τους εργαζόµενους του ∆ήµου Εορδαίας και Ν.Π για τα έτη 2017-2018», το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης. 
2. Αναδεικνύει το ΧΡΗΣΤΟ ∆ΙΑΦΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. ως προσωρινό ανάδοχο του διαγωνισµού διότι η προσφορά που 
υπέβαλε κρίνεται πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και 
προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή , πιο συγκεκριµένα: 
  
Επωνυµία Ποσότητα γάλακτος Τιµή µονάδας χωρίς ΦΠΑ Μερική δαπάνη χωρίς 

ΦΠΑ 
∆ΗΜΟΣ 
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

48.000 λίτρα 0,92  44.160,00 

ΚΟΙΠΠΑΠ 3.014 λίτρα 0,92 2.772,88 
 

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

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 212/2017. 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σαββας Ζαµανιδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης 

Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Ευσταθιος Κατσιδης 
Καιδης Αποστολος 
Στέφανος Μπίγγας 

Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
Γεωργιος Καραϊσκος 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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