
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ 237/2017  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆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 αποσφράγισης οικονοµικής προσφοράς του συνοπτικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια αναλωσίµων ειδών καθαρισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας και των Ν.Π. του, για τα έτη 
2017-2018».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                              

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  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. 44776/11-12-
2017 πρακτικού  αποσφράγισης οικονοµικών  προσφορών  του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
αναλωσίµων ειδών καθαρισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας & των Νοµικών Προσώπων του, 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 186/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  
Σχετικές οι  αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 710 και 711/2017 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 2 και 1 αντίστοιχα . 
Ο διαγωνισµός προκηρύχτηκε µε την µε αριθµ. 38510/30-10-17 διακήρυξη και διενεργήθηκε την ∆ευτέρα 
13/11/2017. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µε την 215/2017 απόφαση της ενέκρινε το µε αριθµ. 40232/13-11-2017 πρακτικό 
διενέργειας του διαγωνισµού . 
Οι συµµετέχοντες των οποίων οι προσφορές έγιναν δεκτές µε την ανωτέρω απόφαση είναι οι:  
1. ΣΑΒΒΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
2. ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε. 
3. ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
Και ενηµερώθηκαν στις 6-12-2017 µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ότι η αποσφράγιση των οικονοµικών 
τους προσφορών θα γίνει την ∆ευτέρα 11-12-2017 και ώρα 11:00. 
Συνηµµένα σας διαβιβάζουµε τα εξής: 

1) Το µε αριθµ. 44776/11-12-2017 πρακτικό.» 

∆εδοµένου ότι κατά της ανωτέρω απόφασης δεν ασκήθηκε ένσταση θέτουµε υπόψη σας  το υπ’αριθµ. 
44776/11-12-2017 πρακτικό της Επιτροπής το οποίο έχει ως εξής: 
«Στην Πτολεµαΐδα σήµερα την 11/12/2017, ηµέρα ∆ευτερα και ώρα 11:00π.µ.  συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση στο ∆ηµαρχείο Εορδαίας  η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του 

ΑΔΑ: ΩΓΙΙΩΡ6-ΝΩ5



Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 189/2016   απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών που κατατέθηκαν 
στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια αναλώσιµων ειδών καθαρισµού για 
τις ανάγκες  του ∆ήµου Εορδαίας και των Ν.Π. του ∆ήµου (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 38510/30-10-2017) 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1) Λάµπα Καλλιόπη, πρόεδρος (αναπληρωµατική) 
2) Μελκοπούλου Ιωάννα, τακτικό µέλος 
3) Μαυρίδου Μυροφόρα, τακτικό µέλος 
  Ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, των  προσφερόντων που έγιναν  δεκτές  µε την 
υπ’ αριθµ.215/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Οι προσφερόµενες τιµές µε Φ.Π.Α  
διαµορφώνονται  ως εξής: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  Οικονοµική προσφορά σε 
ευρώ 

 
1. ΣΑΒΒΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 6.381.66 ΕΥΡΩ, 
ΓΙΑ ΚΟΙΠΠΑΠ 3.061,25 
ΕΥΡΩ, ΓΙΑ Α΄ΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
16.556,00ΕΥΡΩ, ΓΙΑ Β΄ΘΜΙΑ 
9.157,58 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ) 

2. ΓΙΟΥΚΑ ΑΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ & ΤΩΝ 
Ν.Π. 7.914,92 ΕΥΡΩ (ΜΕ 
ΦΠΑ) 

3. ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 13.047,15 ΕΥΡΩ, 
ΓΙΑ ΚΟΙΠΠΑΠ 4.144,31 
ΕΥΡΩ, ΓΙΑ Α΄ΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
28.982,13ΕΥΡΩ, ΓΙΑ Β΄ΘΜΙΑ 
14.893,34 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ) 

4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 7.280,07 ΕΥΡΩ, 
ΓΙΑ ΚΟΙΠΠΑΠ 3.127,76 
ΕΥΡΩ, ΓΙΑ Α΄ΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
18.818,29ΕΥΡΩ, ΓΙΑ Β΄ΘΜΙΑ 
10.640,81 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ) 

 
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 

1. την υπ’ αριθ. 38510/30-10-2017 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου  
2. τις υποβληθείσες προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
4. τις υπ αρ. 710 & 711/2017 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∆ 80/2016 κα τη δέσµευση στο οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε 
α/α 2 και 1 αντίστοιχα 
προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή: 
Την ανάδειξη της Σαββίδου Κυριακής  ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας αναλώσιµων ειδών 
καθαρισµού για τις ανάγκες  του ∆ήµου Εορδαίας και των Ν.Π. του ∆ήµου , γιατί η προσφορά της  είναι η 
συµφερότερη, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και επίσης η 
προσφερόµενη τιµή είναι χαµηλότερη από αυτήν του προϋπολογισµού που αναφέρεται στην διακήρυξη.  
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. 237/2017 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
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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. την υπ’αριθµ 34322/27-9-2017 εισήγηση του Γρ. Προµηθειών σχετ ΑΟΕ 186/2017 
6. την  µελέτη  
7. την µε αριθµ. 38510/30-10-2017 διακήρυξη ∆ηµάρχου 
8. το µε αριθµ.40232/13-11-2017 πρακτικού  αποσφράγισης δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικής 
προσφοράς  και την σχετ 215/2017 ΑΟΕ. 
9. το υπ’αριθµ. 44776/11-12-2017 πρακτικό της Επιτροπής 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

Εγκρίνει το υπ’ αριθ. 44776/11-12-2017 πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισµού, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας, αναδεικνύει την  Σαββίδου Κυριακή  προσωρινό ανάδοχο του 
συνοπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια αναλωσίµων ειδών καθαρισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου 
Εορδαίας & των Νοµικών Προσώπων του, για τα έτη 2017 - 2018», της οποίας η οικονοµική προσφορά 
ανέρχεται σε ύψους ποσού για τις ανάγκες ∆ήµου Εορδαίας 6.381.66 ευρώ, για το ΚΟΙΠΠΑΠ 3.061,25 ευρώ, 
για Α΄βαθµια εκπαίδευση 16.556,00 ευρώ, για Β΄θµια 9.157,58 ευρώ (µε φπα). 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί  ένσταση σύµφωνα µε το αρ 18 της υπ’αριθµ 38510/30-10-2017 
διακήρυξης ∆ηµάρχου. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 237/2017. 

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