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ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

 
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 αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών του ανοικτού επαναληπτικού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού  για την «Προµήθεια αναλωσίµων ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας και των 
Νοµικών Προσώπων του». Ορισµός προσωρινού αναδόχου . 
………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
  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 130/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Με την 186/2016 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής αποφασίστηκε η επανάληψη του διαγωνισµού ,καθότι ο 
ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε δεν ήταν επαρκής , µε νέους όρους διαγωνισµού κατ’ εφαρµογή του 
Ν.4412/2016. 
Η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών ,η κατάρτιση των νέων  όρων διακήρυξης   έγιναν µε την 120/2017 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Με την 5/2017 Α.Ο.Ε. έγινε η ψήφιση πίστωσης από τους Κ.Α. του 
προϋπολογισµού ο.ε. 2017. 
Σχετικές οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης µε αριθµ. 101,102,104,105,106,108 και 109/2017,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. 
Ο διαγωνισµός προκηρύχτηκε µε την µε αριθµ. 28935/21-8-17 (17PROC001846096) διακήρυξη µε καταληκτική 
ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών  την 15/9/2017. 
Με την 187/2017 (Α∆Α: 6ΟΗ4ΩΡ6-05∆) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το µε αριθµ. 33637/21-9-
17 πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών του διαγωνισµού. Στον διαγωνισµό 
κατατέθηκαν τέσσερεις προσφορές (Αφοί Γ.Τσαβδαρίδη Ο.Ε. , Ευθυµιάδης ∆ηµήτριος, Ν. Πρόκος & Σία Ο.Ε. και 
Γαβριήλ Τεκτερίδης Α.Β.Ε.Ε.). Από τις τέσσερεις προαναφερθέντες προσφορές απορρίφθηκε  η µία (Ν. Πρόκος & 
Σία Ο.Ε.). 
∆εν  κατατέθηκε καµία προσφυγή κατά της 187/2017 Α.Ο.Ε. . 
Την ∆ευτέρα 6-11-17 πραγµατοποιήθηκε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών    προσφορών   που 
έγιναν αποδεκτές. 
Θέτω υπόψη σας το υπ’αριθµ 39382/6-11-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού το οποίο έχει ως εξής:  
 
« Στην Πτολεµαΐδα σήµερα την 06/11/2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:30µµ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
στο ∆ηµαρχείο 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 
επαναληπτικου ανοικτού 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 
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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 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1) ΠΛΑΓΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, πρόεδρος 
2) ΜΕΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, τακτικό µέλος  
3) ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ, τακτικό µέλος 
 
1. Την  21/09/17 η Επιτροπή διαγωνισµού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φάκελου «∆ικαιολογητικά 
διαγωνισµού – Τεχνική προσφορά» των διαγωνιζοµένων, στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών τους, στην 
καταχώριση όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων από αυτούς δικαιολογητικών και των 
αποτελεσµάτων του ελέγχου αυτών στο υπ΄αριθ.33637/21-09-17 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης 
τεχνικών προσφορών, το οποίο εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ 187/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Η εν 
λόγω απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ. 
 
2. Σήµερα 06-11-2017 η Επιτροπή θα προχωρήσει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών 
των συµµετεχόντων, των οποίων οι προσφορές έγιναν δεκτές κατά το προηγούµενο στάδιο. 
 
Για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο ΕΣΗ∆ΗΣ µε τα 
διαπιστευτήρια της (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) και επέλεξε τον ηλεκτρονικό 
διαγωνισµό 45134. Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση 
στο περιεχόµενό των οικονοµικών προσφορών. 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.  Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία (καταχώρησης στο σύστηµα των 
διαπιστευτηρίων από κάθε µέλος της επιτροπής), οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα 
αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «οικονοµική προσφορά»: 
 
3. Οι υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές παρουσιάζονται στον πίνακα του υποφακέλου (Οικονοµική 
προσφορά), όπως ελήφθη από την πλατφόρµα του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΕΣΗ∆ΗΣ), ως ακολούθως: 
 
  1.ΑΦΟΙ ΤΣΑΒ∆ΑΡΙ∆Η Ο.Ε. µε αριθµό συστήµατος 74680 
     
1. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ…………………………………… 
ΣΥΝΟΛΟ  13834,49  
ΦΠΑ 24%  3320,28  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  17154,77  
 
 
2. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΟΙΠΠΑΠ……………………………………………….. 
ΣΥΝΟΛΟ  1897,41  
ΦΠΑ 24%  455,38  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  2352,79  
 
3. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α΄ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ…………………………… 
ΣΥΝΟΛΟ  15225,10  
ΦΠΑ 24%  3654,02  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  18879,12  
 
4.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Β΄ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ………………………………….. 
ΣΥΝΟΛΟ  15821,63  
ΦΠΑ 24%  3797,19  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  19618,82  
 
 
 
2. ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ µε αριθµό συστήµατος 74939 
 
 1. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ …………………………………… 
ΣΥΝΟΛΟ: ∆εκατρία Χιλιάδες Πεντακόσια Εβδοµήντα 
Ευρώ 

13.570,00 € 
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ΦΠΑ 24% : Τρεις Χιλιάδες ∆ιακόσια Πενήντα Έξι 
Ευρώ και Ογδόντα Λεπτά 

3.256,80 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : ∆εκαέξι Χιλιάδες Οκτακόσια 
Είκοσι Έξι Ευρώ και Ογδόντα  

16.826,80 € 

 
 
Στο παραπάνω έντυπο και ύστερα από την διευκρίνιση που ζητήθηκε (αριθ.πρωτ. 39821/9-11-17) από τον 
κο.Ευθυµίαδη για το είδος µε Α/Α 39, η τιµή αφορά τεµάχιο και όχι κουτί των 100 τεµαχίων. Οπότε η τιµή για 
κάθε κουτί είναι 24 ευρώ και για 100 κουτιά  2400 ευρώ .Συνεπώς η τελική τιµή είναι αυξηµένη κατά 2376 ευρώ( 
2400 διορθωµένη τιµή – 24 προσφερόµενη αρχική τιµή) δηλ. 19202,8 ευρώ.  
 
 
 2.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α΄ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 
……………………………………………………………… 
ΣΥΝΟΛΟ: Είκοσι Χιλιάδες Επτακόσια Τριάντα Πέντε Ευρώ 20.735,00 € 
ΦΠΑ 24% : Τέσσερις Χιλιάδες Εννιακόσια Εβδοµήντα Έξι Ευρώ και Σαράντα Λεπτά 4.976,40 € 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : Είκοσι Πέντε Χιλιάδες Επτακόσια Έντεκα Ευρώ και Σαράντα Λεπτά  25.711,40  
 
 
 3.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Β΄ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ …………………………….. 
ΣΥΝΟΛΟ: ∆εκαεπτά Χιλιάδες Εννιακόσια Ενενήντα Πέντε Ευρώ και Εξήντα Οκτώ 
Λεπτά 

17.995,68 € 

ΦΠΑ 24% : Τέσσερις Χιλιάδες Τριακόσια ∆εκαοκτώ Ευρώ και Ενενήντα Έξι Λεπτά 4.318,96 € 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : Είκοσι ∆ύο Χιλιάδες Τριακόσια ∆εκατέσσερα Ευρώ και Εξήντα 
Τέσσερα Λεπτά  

22.314,64 € 

 
 
 
 
 
 
3. ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε µε αριθµό συστήµατος 74268 
 
 

 
 ΣΥΝΟΛΟ    19.023,60 

 ΦΠΑ 24%    4.565,66 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    23.589,26 

1. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
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 ΣΥΝΟΛΟ    2.849,88 

 ΦΠΑ 24%    683,97 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    3.533,85 

      

 
3.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α'ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 ΣΥΝΟΛΟ    19.714,90 

 ΦΠΑ 24%    4.731,57 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    24.446,47 

 
4.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Β'ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
 ΣΥΝΟΛΟ    20.812,20 

 ΦΠΑ 24%    4.994,92 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    25.807,12 

 
Η υποβληθείσα οικονοµική  προσφορά του ΑΦΟΙ ΤΣΑΒ∆ΑΡΙ∆Η Ο.Ε. µε αριθµό συστήµατος 74680 κρίνεται 
αποδεκτή, καθώς είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης.  
Η υποβληθείσα οικονοµική  προσφορά του ΕΥΘΥΜΙΑ∆Η ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ µε αριθµό συστήµατος 74939  κρίνεται 
αποδεκτή, καθώς είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης.  
Η υποβληθείσα οικονοµική  προσφορά του ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆Η Α.Β.Ε.Ε µε αριθµό συστήµατος 74268, 
κρίνεται αποδεκτή, καθώς είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης 
 
Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, η κατάταξη των προσφορών µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή είναι 
η εξής: 
 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  Ποσό οικονοµικής προσφοράς 

1. ΑΦΟΙ ΤΣΑΒ∆ΑΡΙ∆Η Ο.Ε. 1. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ: 17157,77 ευρώ 
2. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΟΙΠΠΑΠ: 
2352,79 ευρώ 

3. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α΄ΘΜΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 

18879,12 ευρώ 
4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Β΄ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ : 19618,82 ευρώ 
 
 

2.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΟΙΠΑΠ 
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2. ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ: 19202,8 ευρώ 
2. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α΄ΘΜΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 

25711,40 ευρώ 
3. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Β΄ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 22314,64 ευρώ 

 
 
 
 

 
3. ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙ∆Η Α.Β.Ε.Ε 1. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ: 23589,26 ευρώ 

2. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΟΙΠΠΑΠ: 

3533,85 ευρώ 
3. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α΄ΘΜΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 

24446,47 ευρώ 
4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Β΄ΘΜΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : 

25807,12 ευρώ 
 
 

 
Συνεπώς, η χαµηλότερη οικονοµική προσφορά είναι του ΑΦΟΙ ΤΣΑΒ∆ΑΡΙ∆Η Ο.Ε., η οποία ανέρχεται στα  
ποσά που αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα  (µε ΦΠΑ). 
 
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. το υπ΄αριθ. 33637/21-09-17 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, το οποίο 
εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ 187/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
5. τις υπ’ αριθ 101,102,104,105,106,108 &109/2017 αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης 
6. τη βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού , τη 
συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 5/2017. 
 
προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή: 
 
Την ανάδειξη του ΑΦΟΙ ΤΣΑΒ∆ΑΡΙ∆Η Ο.Ε. ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας <<ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ>>,  γιατί η 
προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και 
προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή.  
 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται.» 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή καλείτε να αποφασίσει σχετικά µε την έγκριση του µε αριθµ.39382/6-11-2017 
πρακτικό  αποσφράγισης της οικονοµικής προσφοράς του ανοικτού επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισµού  
για την «Προµήθεια αναλωσίµων ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας και των Νοµικών 
Προσώπων του» και τον ορισµό προσωρινού αναδόχου. 
 

Αριθµ. απόφ. 217/2017 
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  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 
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. 
6.το υπ’αριθµ 33637/21-9-2017  πρακτικό  της Επιτροπής διαγωνισµού.  
7. την υπ’αριθµ 187/2017 ΑΟΕ 
8. το υπ’αριθµ 39382/6-11-2017 πρακτικό αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

1. Εγκρίνει το υπ’αριθµ 39382/6-11-2017 πρακτικό αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών του ανοικτού 
επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισµού  για την «Προµήθεια αναλωσίµων ειδών γραφικής ύλης για τις 
ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας και των Νοµικών Προσώπων του», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της 
παρούσης. 
2.  Αναδεικνύει την ΑΦΟΙ ΤΣΑΒ∆ΑΡΙ∆Η Ο.Ε. ως προσωρινο αναδόχο της προµήθειας <<ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ>>,  γιατί η 
προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και 
προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή.  
 , πιο συγκεκριµένα: 
  
Επωνυµία Σύνολο δαπανης 
∆ΗΜΟΣ 
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

17157,77 ευρώ 

ΚΟΙΠΠΑΠ 2352,79 ευρώ 
Α΄ΘΜΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

18879,12 ευρώ 

Β΄ΘΜΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

19618,82 ευρώ 

   
  Κατά της ανωτέρω απόφασης ισχύουν οι διατάξεις του αρ 3.4 της υπ΄αριθ. 28935/21-8-2017 ∆ιακήρυξης. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 217/2017. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    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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