
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Αριθµ. απόφ 84/2018 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 7ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 15-6-2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από την µε 
αρ. πρωτ. 12570/6-6-2018 πρόσκληση του 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 του συνοπτικού διαγωνισµού για  την προµήθεια « Ηλεκτρολογικού 
υλικού για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας έτους 2018», λήψη σχετικής απόφασης 
………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

 

3. Ιωάννης Τσοκτουρίδης   
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Ευστάθιος Κατσίδης 
6. Καϊδης Απόστολος 

 

7. Κωνσταντίνος Μίχος 
8. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
9. Γεώργιος Καραϊσκος 

 

  
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε το αναπληρωµατικό µέλος από την µειοψηφία κ. Μίχος Κωνσταντίνος κατόπιν 
δήλωσης αδυναµίας του τακτικού µέλους κ. Μπίγγα Στέφανου. 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών το εκτός 
ηµερήσιας διάταξης θέµα το οποίο όλα τα µέλη συµφώνησαν να συζητηθεί και έθεσε υπόψη τους ότι µε την 
υπ’αριθµ 89/2018 Α∆Σ ενισχύθηκε ο ΚΑ 20.6662.0020 και εγγράφηκε η πίστωση ύψους 45.243,88 
ευρώ(ανταποδοτικά) ύστερα από τροποποίηση του προϋπολογισµού οικ έτους 2018 και εγκρίθηκε η  
διενέργεια  της προµήθειας « Ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας έτους 2018», 
προϋπολογισµού δαπάνης 45.243,88 € µε την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
Με την υπ΄αρίθµ 63/2018 Α.Ο.Ε εγκρίθηκε η µελέτη , τα τεύχη δηµοπράτησης και καταρτίστηκαν οι όροι 
διακήρυξης της ανοικτής  συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, ενώ η Επιτροπή διενέργειας 
της εν λόγο προµήθειας συστήθηκε µε την υπ΄αρίθµ 232/2017 Α.Ο.Ε. 
Η Επιτροπή διενέργειας της εν λόγο προµήθειας απέστειλε το υπ΄αρίθµ 12386/4-6-2018 πρακτικό διενέργειας 
και αποσφράγισης δικαιολογητικών συµµετοχής το οποίο µας διαβιβάστηκε από το Γρ. Προµηθειών µε το από 
4-6-2018 Υπηρεσιακό Σηµείωµα, το οποίο έχει ως εξής: 
«Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα  το  Πρακτικό διενέργειας και αποσφράγισης δικαιολογητικών συµµετοχής  µε 
αρ. πρωτ. 12386/4-6-2018 για την  προµήθεια : «ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας 
έτους 2018» . 
Σας ενηµερώνουµε ότι η µοναδική προσφορά του ΙΩΑΝΝΗ ΑΛ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ  κρίθηκε από την επιτροπή µη 
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης  και προτείνεται ,σύµφωνα µε το άρθρο 106 του Ν.4412/2016, ο 
διαγωνισµός να µαταιωθεί µε δυνατότητα επανάληψης αυτού.» 
Θέτω υπόψη σας αυτούσιο το υπ΄αρίθµ 12386/4-6-2018 Πρακτικό της Επιτροπής το οποίο έχει ως εξής: 
«Στην Πτολεµαΐδα σήµερα την 4-6-2018, ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 11:00 π.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
στο ∆ήµο Εορδαίας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία 
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 232/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να προβεί στην 
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού 
διαγωνισµού για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας έτους 2018 
(Αριθµ. ∆ιακήρυξης 11321/21-5-2018) 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1) Ρουγκάτσος Ανθούλης,  Πρόεδρος 
2) Κωστερίδου Παναγιώτα, Μέλος 
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3) Νικολιάς Σάββας ,   Μέλος 
1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 11:00 π.µ. την παραλαβή των φακέλων προσφορών που κατέθεταν οι 
ενδιαφερόµενοι, καθώς και αυτών που είχαν αποσταλεί στην υπηρεσία. Με τη λήξη χρόνου υποβολής 
προσφορών ο πρόεδρος της επιτροπής αυτοπροσώπως προέβη στην υπηρεσία πρωτοκόλλου και διαπίστωσε 
ότι δεν κατατέθηκε κανένας φάκελος προσφοράς για τον εν λόγω διαγωνισµό. 
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή 
καµία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης. 
Η Επιτροπή αποφάσισε η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών 
προσφορών και των οικονοµικών προσφορών να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση. 
2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισµένος φάκελος κ.λ.π). 
Οι προσφορές που υποβλήθηκαν σε σφραγισµένο φάκελο ,φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η διακήρυξη 
στο άρθρο 8  είναι οι εξής: 

Α/Α ΑΡΙΘ.  ΠΡΩΤΟΚ Ονοµατεπώνυµο  

1 12205/1-6-18 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ 

3. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς και εν συνεχεία το φάκελο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, το περιεχόµενο του οποίου µονογράφηκε και σφραγίστηκε από την Επιτροπή σε 
κάθε σελίδα όπως υποβλήθηκε. 
Οι διαγωνιζόµενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  ∆ικαιολογητικά  
1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Τ.Ε.Υ.∆. 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι το Τ.Ε.Υ.∆. ήταν πλήρες, ορθώς συµπληρωµένο και 
κάλυπτε τους όρους της διακήρυξης. 
4. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς, το περιεχώµενο του οποίου 
µονογράφηκε και σφραγίστηκε από την Επιτροπή ανά φύλλο. 
Οι διαγωνιζόµενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  ∆ικαιολογητικά  
1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Προσπέκτ, Υ.∆. 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι στον εν λόγω φάκελο δεν συµπεριλαµβάνονταν ο πίνακας 
συµµόρφωσης του παραρτήµατος Α, καµία δήλωση συµµόρφωσης, καθόλου και για κανένα προϊόν 
εργαστηριακές δοκιµές και τέλος στην υπάρχουσα υπεύθυνη δήλωση, η οποία εσφαλµένα απευθύνονταν στο 
δήµο Πτολεµαΐδας και όχι Εορδαίας, αν και δηλώνονται τα ζητούµενα από τη διακήρυξη (κατασκευαστικός 
οίκος, κωδικός και τύπος) δεν παραλληλίζονται µε την περιγραφή του προσφερόµενου υλικού ώστε να 
γνωρίζουµε για το κάθε ζητούµενο – προσφερόµενο υλικό ποιος είναι ο κατασκευαστικός οίκος, κωδικός και 
τύπος. Τέλος να σηµειωθεί περαιτέρω ότι η κατά την παράγραφο 8.3 υπόδειξη της διακήρυξης περί του ότι και 
οι τρεις φάκελοι εντός του φακέλου προσφοράς (φάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής, φάκελος οικονοµικής 
προσφοράς και φάκελος τεχνικής προσφοράς) πρέπει να φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της 
παραγράφου 8.2 δεν έλαβε χώρα σε κανέναν από αυτούς. 
5. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. 
Συγκεκριµένα: 
 Η προσφορά του «Ιωάννη Αλ. Γιαννακάκη» δεν είναι σύµφωνη µε τα ζητούµενα από τη διακήρυξη και πρέπει 
να απορριφθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο (4). 
 6. Σύµφωνα µε την παράγραφο 11.2.γ της διακήρυξης δεν ακολούθησε η αποσφράγιση της οικονοµικής 
προσφορας, παρά επιστρέφεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην προαναφερόµενη διάταξη.  
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
1. την υπ’ αριθ. 11321/21-5-2018 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου  
2. τις υποβληθείσες προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
4. την υπ’ αριθ. 564/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
5. τη βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας 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. 
προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή: 

• Την απόρριψη της προσφοράς του Ιωάννη Αλ. Γιαννακάκη για το διαγωνισµό της προµήθειας 
ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας έτους 2018 για τους λόγους που 
αναφέρθηκαν ανωτέρω.  

• Την σύµφωνα µε το άρθρο 106 του νόµου 4412/2016 µαταίωση της διαδικασίας έχοντας επιπλέον την 
δυνατότητα επανάληψης αυτής. 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται…». 
Κατόπιν τούτων περιήλθε στην Υπηρεσία µας το υπ΄αρίθµ 12731/8-6-2018 υπηρεσιακό σηµείωµα του 
Ηλεκτρολόγου µηχανικού του ∆ήµου Εορδαίας κ. Τζιόλα Ιωάννη, το οποίο και σας παραθέτω: 
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«Στα πλαίσια της προµήθειας «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας έτους 
2018» Π/Υ: 45.243,88€ (µε ΦΠΑ),  η ∆ευτέρα  04-06-2018 είχε οριστεί ως η  καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές (σύµφωνα µε στοιχεία του γραφείου 
προµηθειών περί  τους  δέκα (10) προµηθευτές ζήτησαν και έλαβαν τεύχη για τον εν λόγω διαγωνισµό 
προµήθειας). Παρά τον οµολογουµένως µεγάλο αριθµό ενδιαφεροµένων, δεν υπήρξε ο ανάλογος αριθµός 
προσφορών.   
 
 Τα τεύχη της «Προµήθειας Ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας έτους 2018» 
συντάχθηκαν βάσει των εγγράφως  δηλωθέντων αναγκών του ∆ήµου και συµπεριλαµβάνονταν και το αίτηµα 
για  προµήθεια εξακοσίων (600)  λαµπτήρων υδραργύρου  (Hg)  ισχύος 125W.  Το δε κόστος του παραπάνω 
προϊόντος ανέρχεται σε 2.700 €,  ήτοι 7.50% του συνολικού προϋπολογισµού της προµήθειας. Σηµειώνεται 
ότι για τον  συγκεκριµένο λαµπτήρα –  όπως και  για όλους τους  λαµπτήρες Hg – από τις αρχές του έτους   
έχει σταµατήσει η παραγωγή τους και στην αγορά υπάρχουν   διαθέσιµα  µόνο τα προηγουµένως παραχθέντα 
υλικά τα οποία και προφανώς εξαντλούνται µε ταχείς ρυθµούς.    
 
  Κατά την εκτίµηση µου  η µη υποβολή προσφορών από τους  ενδιαφερόµενους φορείς οφείλεται στην 
παραπάνω έλλειψη του συγκεκριµένου προϊόντος  σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι δεν έχει δοθεί η 
δυνατότητα στους συµµετέχοντες να µπορούν να µην υποβάλλουν  προσφορά για ορισµένα από τα 
ζητούµενα είδη. (µερική προσφορά ή τµηµατική προσφορά).  
 
Με το παρόν έγγραφο  προτείνω, προκειµένου να αποφευχθεί  η αποχή των ενδιαφεροµένων προµηθευτών 
και σε επόµενο µελλοντικό διαγωνισµό, να τροποποιηθούν οι συµβατικοί όροι της εν λόγω προµήθειας και να 
δοθεί η δυνατότητα στους συµµετέχοντες να µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για όλα τα ζητούµενα είδη 
πλην του παραπάνω συγκεκριµένου είδους  (Λαµπτήρες ατµών Hg υψηλής πιέσης ισχύος  125W  –   υλικό 
προς προµήθεια  µε   Α/Α 19 στον συµβατικό προϋπολογισµό της προµήθειας)..». 
 
Τέλος σας κάνω γνωστή την υπ΄αρίθµ 12883/11-6-2018 εισήγηση του ∆/ντή Οικονοµικών & ∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας,  η οποία έχει ως εξής: 
«Με την υπ’αριθµ. 63/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του 
συνοπτικού  διαγωνισµού για την προµήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018  . 
 Ο διαγωνισµός διενεργήθηκε στις 4-6-2018 και συντάχθηκε το µε αριθ. 12386/4-6-18 πρακτικό της 
Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε το οποίο 
προτείνεται η απόρριψη της µοναδικής προσφοράς που υποβλήθηκε (καθότι δεν ήταν σύµφωνη µε τους όρους 
της διακήρυξης) και η µαταίωση του διαγωνισµού µε την δυνατότητα επανάληψης αυτού. 
 Στη συνέχεια µε το ανωτέρω σχετικό υπηρεσιακό σηµείωµα , και προκειµένου να αποφευχθεί η µη 
συµµετοχή προµηθευτών στον επαναληπτικό διαγωνισµό και να αναπτυχθεί επαρκώς ο ανταγωνισµός 
προς όφελος του ∆ήµου, προτείνεται η τροποποίηση των όρων της διακήρυξης σχετικά µε την υποβολή 
προσφορών για το σύνολο ή για µέρος των ειδών που ζητούνται. 
Συγκεκριµένα το : 
Άρθρο 3 :Αντικείµενο του διαγωνισµού παράγραφος 2 : 
  « ∆ε γίνονται  δεκτές προσφορές για µέρος του αντικειµένου της σύµβασης » προτείνεται να 
αντικατασταθεί ως εξής:  
Άρθρο 3 :Αντικείµενο του διαγωνισµού παράγραφος 2 : 
« Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή για µέρος των ζητούµενων ειδών  για τη συνολική όµως 
προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε είδους .» 
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούµε όπως αποφασίσετε σχετικά µε την τροποποίηση  του Άρθρο 3 
:Αντικείµενο του διαγωνισµού της διακήρυξης  για την προµήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018  » , όπως αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω…». 
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση ή µη του ανωτέρω πρακτικού και την λήψη 
σχετικής απόφασης. 
 

 Αριθµ. απόφ 84/2018 

 

  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 89/2018 Α∆Σ 
5. την υπ’αριθµ 1/2018 µελέτη της προµήθειας 
6.το σχέδιο της διακήρυξης 
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7.το πρωτογενές αίτηµα 18REQ002997874 
8. τις υπ΄αρίθµ 232/2017 & 63/2018 Α.Ο.Ε 
9. την υπ΄αρίθµ. ∆ιακήρυξη 11321/21-5-2018 
10. το από 4-6-2018 Υπηρεσιακό Σηµείωµα του Γρ. Προµηθειών 
11. το υπ΄αρίθµ 12386/4-6-2018 πρακτικό διενέργειας και αποσφράγισης δικαιολογητικών συµµετοχής 
12. το υπ΄αρίθµ 12731/8-6-2018 υπηρεσιακό σηµείωµα του Ηλεκτρολόγου µηχανικού του ∆ήµου Εορδαίας 
13. την υπ΄αρίθµ 12883/11-6-2018 εισήγηση του του ∆/ντή Οικονοµικών & ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Εορδαίας 
  

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 

 
 

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθ. 12386/4-6-2018 πρακτικό  διενέργειας και αποσφράγισης δικαιολογητικών συµµετοχής 
της Επιτροπής διαγωνισµού, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης. 
2. Απορρίπτει την προσφορά που υπέβαλε ο κ. Ιωάννης Αλ. Γιαννακάκης, για  την προµήθεια « 
Ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας έτους 2018», για τους λόγους όπως αυτοί 
αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης. 
3. Ματαιώνει τον διαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016 και αποφασίζει την επανάληψη 
αυτού, τροποποιώντας το άρθρο 3 των όρων διακήρυξης όπως αυτοί συντάχθηκαν µε την υπ΄αρίθµ 63/2018 
Α.Ο.Ε, ως εξής: 
  Άρθρο 3 :Αντικείµενο του διαγωνισµού παράγραφος 2 : 
« Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή για µέρος των ζητούµενων ειδών  για τη συνολική όµως 
προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε είδους .», για τους λόγους όπως αναλυτικά περιγράφονται αυτοί, στο σκεπτικό 
της παρούσης.  
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αρίθµ 63/2018 Α.Ο.Ε. 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 84/2018. 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σαββας Ζαµανιδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
                     Φώτιος Ιορδανίδης     
                     Ιωάννης Τσοκτουρίδης 
                     Γεώργιος Θεοδοσιάδης         
                     Ευστάθιος Κατσίδης 
                     Καϊδης Απόστολος 
                     Κωνσταντίνος Μίχος 
                     Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
                     Γεώργιος Καραϊσκος 
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