
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ 223/2017  
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∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
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 των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την «Προµήθεια 
αναλωσίµων ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες του ∆ήµου και των Ν.Π.» Κατακύρωση της προµήθειας 
..………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

1.Ευσταθιος Κατσιδης 
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 αφου έθεσε υπόψη των µελών το 
εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα ,  το οποίο όλα τα παρόντα µέλη συµφώνησαν να συζητηθεί,  ανέφερε το από 
15-12-2017 έγγραφο του Γρ Προµηθειών µε το οποίο µας διαβιβάζονται στοιχεία του εν λόγω διαγωνισµού, 
προκειµένου να προβούµε στην κατακύρωση της προµήθειας . 
Σας κάνουµε γνωστό 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 και συντάχθηκε το υπ’αριθµ 39382/6-11-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού το οποίο 
εγκρίθηκε µε την 217/2017 ΑΟΕ. Ακολούθως εστάλη η  πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης 
µε αριθµ. 45098/12-12-2017, προς ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΒ∆ΑΡΙ∆Η Ο.Ε. – Αποστολή µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ. Θέτουµε 
υπόψη σας το πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών µειοδότη µε αριθµ πρωτ 46461/15-12-2017, της 
Επιτροπής διαγωνισµού το οποίο έχει ως εξής:  
«Στην Πτολεµαΐδα σήµερα την 15η ∆εκεµβρίου 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πµ  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 στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο προσωρινός µειοδότης 
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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 αριθµ. ∆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 17PROC001846096 2017-8-23. 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1) ΠΛΑΓΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, πρόεδρος 
2) ΜΕΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, τακτικό µέλος  
3) ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ, τακτικό µέλος 
1. Με το υπ’ αριθ.39382/6-11-17 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών και 
ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη του 
ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΒ∆ΑΡΙ∆Η Ο.Ε. ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας για τον ∆ήµο Εορδαίας , το 
ΚΟΙΠΠΑΠ, την Α’ Βάθµια και την Β’ Βάθµια Σχολική Επιτροπή. Με την υπ΄αριθ.217/2017 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες µέσω του 
ΕΣΗ∆ΗΣ. 
2. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στον ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΒ∆ΑΡΙ∆Η Ο.Ε., µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, 
ηλεκτρονική πρόσκληση µε αριθµ πρωτ.45098/12-12-17 µε την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσµίας, 
είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη 
συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4-2.2.8 αυτής. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα 
(«προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και προσκοµίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας 
των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν µε αυτόν.  
3. Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο 
την 12-12-2017. Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε ηλεκτρονικά την 14-12-17 το φάκελο δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εµπρόθεσµη.  
4. Η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν είναι τα ακόλουθα: 

1. Αντίγραφο ποινικού µητρώου διαχειριστή (εκδόσεως 13-12-17) 
2. Φορολογική ενηµερότητα ( ισχύος έως 14-2-2018) 
3. Ασφαλιστική ενηµερότητα ΙΚΑ ( ισχύος έως 27-4-2018) 
4. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Κοζάνης περί µη πτώχευσης κλπ.( εκδόσεως 7-9-2017) 
5. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιµελητήριο Κοζάνης 
6. Αντίγραφα Φορολογικών δηλώσεων των ετών 2014,2015 και 2016 
7. Αντίγραφα τριών συµβάσεων προµηθειών  

5. Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, λαµβάνοντας τον υπ’ αριθ. 
46137/14-12-17 αριθµό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στο παραπάνω άρθρο της 
διακήρυξης, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας. Συνεπώς, η 
κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι εµπρόθεσµη. 
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 ποινικού µητρώου διαχειριστή (εκδόσεως 13-12-17) 
2. Φορολογική ενηµερότητα ( ισχύος έως 14-2-2018) 
3. Ασφαλιστική ενηµερότητα ΙΚΑ ( ισχύος έως 27-4-2018) 
4. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Κοζάνης περί µη πτώχευσης κλπ.( εκδόσεως 7-9-2017) 
5. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιµελητήριο Κοζάνης 
6. Αντίγραφα Φορολογικών δηλώσεων των ετών 2014,2015 και 2016 
7. Αντίγραφα τριών συµβάσεων προµηθειών  

6. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν κατατέθηκε η ζητούµενη από την πρόσκληση  (µε αριθµ πρωτ.45098/12-
12-17) υπεύθυνη δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς όπου υπάγεται ο κάθε απασχολούµενος και 
οφείλει να καταβάλει εισφορές η εταιρεία. Για τον λόγο αυτό ζήτησε από τον προσωρινό ανάδοχο εγγράφως 
και µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ ( µε το 46376/15-12-17 έγγραφο της) να αποστείλει συµπληρωµατικά την εν λόγω 
δήλωση µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ. 
Ο προσωρινός ανάδοχος απέστειλε µε ηλεκτρονικό µήνυµα µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ (στοιχεία µηνύµατος Ηµ/νία : 15-
12-2017 και ώρα 12:26:09) την υπεύθυνη δήλωση µε τους απασχολούµενους στην επιχείρηση καθώς και το 
φορέα που είναι ασφαλισµένοι (ΙΚΑ). 
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Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και συµπληρώθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά 
και σε έντυπη µορφή είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο 3.2 της διακήρυξης.  
7. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή να  κατακυρωθεί η προµήθεια στον 
ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΒ∆ΑΡΙ∆Η Ο.Ε. µε ΑΦΜ 800611949 και έδρα 25ης Μαρτίου 23 στην Πτολεµαΐδα, γιατί 
κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
Αναλυτικά να κατακυρωθεί η προµήθεια αναλωσίµων ειδών γραφικής ύλης : 

1. ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ: Συνολικό ποσό  17.154,77 ευρώ 
2. ΚΟΙΠΠΑΠ: Συνολικό ποσό  2.352,79 ευρώ 
3. Α΄ΘΜΙΑ  ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ : Συνολικό ποσό  18.879,12 ευρώ 
4. Β΄ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : Συνολικό ποσό  19.618,82 ευρώ 

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. 223/2017 

  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 
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 και την υπ’αριθµ 217/2017 
ΑΟΕ 
9. το υπ’αριθµ 46461/15-12-2017 πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υπ’αριθµ  46461/15-12-2017 πρακτικό  ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της 
Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ», το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης.  

2 Κατακυρώνει το αποτέλεσµα της ανοικτής 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 «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ», στον 
οριστικό ανάδοχο ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΒ∆ΑΡΙ∆Η Ο.Ε. µε ΑΦΜ 800611949 και έδρα 25ης Μαρτίου 23 στην 
Πτολεµαΐδα, ο οποίος προσέφερε την χαµηλότερη τιµή, και πιο συγκεκριµένα. 

1.∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ: Συνολικό ποσό  17.154,77 ευρώ 
2.ΚΟΙΠΠΑΠ: Συνολικό ποσό  2.352,79 ευρώ 
3.Α΄ΘΜΙΑ  ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ : Συνολικό ποσό  18.879,12 ευρώ 
4.Β΄ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : Συνολικό ποσό  19.618,82 ευρώ 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί  ένσταση κατ’ εφαρµογή των άρθρων της  υπ’αριθµ 28935/21-08-
2017 διακήρυξης ∆ηµάρχου. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 223/2017. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    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 
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