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Αριθµ. απόφ 238/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 18 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Εορδαίας
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 20-12-2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε
αρ. πρωτ. 43835/8-12-2017 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:
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
Εγκριση ή µη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισµού για την
«Προµήθεια γάλατος για τους εργαζόµενους στο ∆ήµο Εορδαίας και στα Ν.Π. , για τα έτη 2017-2018».
Κατακύρωση προµήθειας.
.………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Σάββας Ζαµανίδης
1.Ευσταθιος Κατσιδης
2. Φώτιος Ιορδανίδης
2. Στεφανος Μπιγγας
3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης
5. Καιδης Απόστολος
6. Γεώργιος Καραϊσκος
7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών το από
12-12-2017 έγγραφο του γρ. Προµηθειών στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
«Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε την έγκριση του µε αριθµ. 44493/11-122017 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης
του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια
γάλατος για τους εργαζόµενους στο ∆ήµο Εορδαίας & στα Ν.Π. για τα έτη 2017-2018».
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 και διενεργήθηκε την Τετάρτη
1/11/2017.
Με την 212/2017 απόφαση της η Οικονοµική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του µε αριθµ. 38885/1-112017 πρακτικού διενέργειας και αποσφράγισης οικονοµικής προσφοράς , και όρισε προσωρινό ανάδοχο της
προµήθειας τον ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΙΑΦΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε..
Ο προσωρινός ανάδοχος µετά από την µε αριθµ. 42534/29-11-17 πρόσκληση ∆ηµάρχου κατέθεσε εµπρόθεσµα
τον φάκελο µε τα ζητούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης (43779/7-12-2017). Η Επιτροπή έλεγξε τα εν λόγω
δικαιολογητικά και συνέταξε το µε αριθµ. 44493/11-12-2017 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης
µε το οποίο εισηγείται την κατακύρωση της προµήθειας , στο ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΙΑΦΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ,µε ΑΦΜ
031042743 και έδρα τα Κοίλα στην Κοζάνη…..»
Πιο συγκεκριµένα το υπ’αριθµ 44493/11-12-2017 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης αναφέρει
τα εξής:
«Στην Πτολεµαΐδα σήµερα την 11 ∆εκεµβρίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 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.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Πλαγερινού Κυριακή, πρόεδρος
2) Μελκοπούλου Ιωάννα, τακτικό µέλος
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3) Μαυρίδου Μυροφόρα, τακτικό µέλος
Με το υπ’ αριθ. 38885 πρακτικό διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια γάλακτος για
τους εργαζόµενους στο ∆ήµο Εορδαίας & στα Νοµικά του πρόσωπα για τα έτη 2017-2018 (αριθµ. ∆ιακήρυξης
37033/19-10-2017), η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη του ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΙΑΦΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ως
προσωρινού αναδόχου.
Με την υπ΄αριθ. 212/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό. Σε
συνέχεια της απόφασης αυτής, ο ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΙΑΦΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. κλήθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ 42534/2911-2017 πρόσκληση του ∆ηµάρχου να προσκοµίσει σε σφραγισµένο φάκελο, εντός δέκα ηµερών από την
κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόµενα από το άρθρο 15 της διακήρυξης δικαιολογητικά
κατακύρωσης.
Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 29-11-2017. Ο προσωρινός ανάδοχος
κατέθεσε στην υπηρεσία το σφραγισµένο φάκελο δικαιολογητικών την 7-12-2017 (Αριθµ.Πρωτ. 43779/7-1217) , συνεπώς εµπροθέσµως.
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου και στον έλεγχο
πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν µε αυτόν.
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε µονογραφή των δικαιολογητικών που
υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:
1. Αντίγραφο σύστασης οµορρύθµου εταιρίας και τροποποιήσεις αυτής (θεωρηµένα)
2. Αντίγραφο ποινικού µητρώου του διαχειριστή Χρήστου ∆ιάφα εκδόσεως 30-11-2017.
3. Φορολογική ενηµερότητα ισχύος έως 7-1-2018.
4. Ασφαλιστική ενηµερότητα ΙΚΑ ισχύος έως 2-4-2018.
5. Πίνακας προσωπικού από το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας.
6. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιµελητήριο Κοζάνης.
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο 15 της διακήρυξης και η
πρόσκληση υπ’ αριθ. πρωτ 42534/29-11-2017 .
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή να κατακυρωθεί η προµήθεια στον
ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΙΑΦΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
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. 238/2017
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
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 και την υπ’αριθµ 212/2017 ΑΟΕ
9. το υπ’αριθµ 44493/11-12-2017 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού
διαγωνισµού

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ’αριθµ 44493/11-12-2017 πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της
Επιτροπής διενεργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια γάλατος για τους εργαζόµενους στο
∆ήµο Εορδαίας & στα Ν.Π. για τα έτη 2017-2018», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης.
2 Κατακυρώνει το αποτέλεσµα της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής
(χαµηλότερη τιµή), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016 , για την «Προµήθεια γάλατος για τους
εργαζόµενους στο ∆ήµο Εορδαίας & στα Ν.Π. για τα έτη 2017-2018», στον οριστικό ανάδοχο ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΙΑΦΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ,µε ΑΦΜ 031042743 και έδρα τα Κοίλα στην Κοζάνη, ο οποίος προσέφερε την χαµηλότερη
τιµή, και πιο συγκεκριµένα.
Επωνυµία

Ποσότητα γάλακτος

Τιµή µονάδας χωρίς ΦΠΑ

Μερική
ΦΠΑ

δαπάνη

χωρίς
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∆ΗΜΟΣ
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
ΚΟΙΠΠΑΠ

48.000 λίτρα

0,92

44.160,00

3.014 λίτρα

0,92

2.772,88

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση κατ’ εφαρµογή των άρθρων της υπ’αριθµ 37033/19-10-17
διακήρυξης ∆ηµάρχου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 238/2017.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Σάββας Ζαµανίδης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Φώτιος Ιορδανίδης
Ιωαννης Τσοκτουρίδης
Γεώργιος Θεοδοσιάδης
Καιδης Αποστολος
Σοφοκλής Σιδηροπουλος
Γεωργιος Καραϊσκος
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ

