
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Αριθµ. απόφ 147/2018 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 25-9-2018 ηµέρα Τρίτη 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. 
19374/14-9-2018 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 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού επαναληπτικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας έτους 2018» , 
ορισµός 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 Ζαµανίδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών ότι 
καλούµαστε να εγκρίνουµε ή µη το πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών για την κατακύρωση του 
συνοπτικού επαναληπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του 
∆ήµου Εορδαίας έτους 2018». 
Με την υπ’αριθµ 129/2018 ΑΟΕ εγκρίθηκε το υπ’ αριθµ. 15561/20-7-2018  πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού, αποσφράγισης και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών & αποσφράγισης οικονοµικών 
προσφορών του εν λογο διαγωνισµού και όρισε προσωρινούς αναδόχους της προµήθειας, τους: Α) Β.ΚΑΥΚΑΣ 
Α.Ε. και Β) ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓ. ΚΑΣΑΠΙ∆Η. Κατά της ανωτέρω ΑΟΕ δεν κατατέθηκε ένσταση. 
Οι προσωρινοί ανάδοχοι µετά από τις µε αριθµ. 17363/21-8-2018 και 17361/21-8-2018 προσκλήσεις 
∆ηµάρχου κατέθεσαν εµπρόθεσµα τους φακέλους µε τα ζητούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης . Η Επιτροπή 
έλεγξε τα εν λόγω δικαιολογητικά και συνέταξε το µε αριθµ. 19305/14-9-2018 πρακτικό  ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης  το οποίο έχει ως εξής: 
«….Στην Πτολεµαΐδα την 14-9-2018, ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.µ. 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 232/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1) Ρουγκάτσος Ανθούλης,   πρόεδρος 
2) Κωστερίδου Παναγιώτα, τακτικό µέλος 
3) Σάββας Νικολιάς, τακτικό  µέλος 
 
Με το υπ’ αριθ. 15561/20-7-2018 πρακτικό αποσφράγισης του συνοπτικού επαναληπτικού διαγωνισµού για 
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018» 
(αριθµ. ∆ιακήρυξης 14768/6-7-2018), η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη των Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. και 
ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓ. ΚΑΣΑΠΙ∆Η ως προσωρινών αναδόχων. 
Με την υπ΄αριθ. 129/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό. Σε 
συνέχεια της απόφασης αυτής κλήθηκαν, ο Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. µε την υπ’ αριθ. πρωτ 17363/21-8-2018 και η  
ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓ. ΚΑΣΑΠΙ∆Η µε την υπ’ αριθ. πρωτ 17361/21-8-2018 πρόσκληση του ∆ηµάρχου  να 
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προσκοµίσουν σε σφραγισµένο φάκελο, εντός είκοσι ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα 
προβλεπόµενα από το άρθρο 15 της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
Οι ανωτέρω προσκλήσεις κοινοποιήθηκαν στους προσωρινούς ανάδοχους την 21-8-2018. Ο προσωρινός 
ανάδοχος Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. κατέθεσε στην υπηρεσία το σφραγισµένο φάκελο δικαιολογητικών την 28-8-2018 
(Αριθµ.Πρωτ. 17911/28-8-18) και ο προσωρινός ανάδοχος ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓ. ΚΑΣΑΠΙ∆Η κατέθεσε στην υπηρεσία 
το σφραγισµένο φάκελο δικαιολογητικών την 10-9-2018 (Αριθµ.Πρωτ. 18922/10-9-18), συνεπώς 
εµπροθέσµως.  
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση των ανωτέρω φακέλων και στον έλεγχο 
πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν µε αυτούς.  
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου του Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε (Αριθµ.Πρωτ. 17911/28-8-18) και 
σε µονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στο φάκελο 
είναι τα ακόλουθα: 

1. Ανακοίνωση στο Γ.Ε.Μ.Η. και τελευταίο ισχύον κωδικοποιηµένο καταστατικό της Εταιρείας την 
1/8/2018. 

2. ΦΕΚ σύστασης Εταιρείας 5/1/1989 
3. ΦΕΚ τροποποίησης καταστατικού Εταιρείας 16/1/1990 
4. ΦΕΚ τροποποίησης καταστατικού Εταιρείας 18/10/1991 
5. ΦΕΚ τροποποίησης καταστατικού Εταιρείας 18/10/1991 
6. ΦΕΚ τροποποίησης καταστατικού Εταιρείας 4/4/1994 
7. ΦΕΚ τροποποίησης καταστατικού Εταιρείας 5/12/1994 
8. ΦΕΚ τροποποίησης καταστατικού Εταιρείας 21/11/1996 
9. ΦΕΚ τροποποίησης καταστατικού Εταιρεία  21/8/1997 
10. ΦΕΚ τροποποίησης καταστατικού Εταιρείας 4/2/1998 
11. ΦΕΚ τροποποίησης καταστατικού Εταιρείας 5/11/1999 
12. ΦΕΚ τροποποίησης καταστατικού Εταιρείας 14/01/2000 
13. ΦΕΚ τροποποίησης καταστατικού Εταιρείας 22/03/2000 
14. ΦΕΚ τροποποίησης καταστατικού Εταιρείας 07/03/2003 
15. ΦΕΚ τροποποίησης καταστατικού Εταιρείας 07/10/2004 
16. ΦΕΚ τροποποίησης καταστατικού Εταιρείας 31/01/2006 
17. ΦΕΚ τροποποίησης καταστατικού Εταιρείας 28/07/2006 
18. ΦΕΚ τροποποίησης καταστατικού Εταιρείας 02/02/2007 
19. ΦΕΚ τροποποίησης καταστατικού Εταιρείας 05/01/2009 
20. ΦΕΚ τροποποίησης καταστατικού Εταιρείας 30/12/2010 
21. ΦΕΚ τροποποίησης καταστατικού Εταιρείας 13/07/2012 
22. Καταστατικό Εταιρείας ΑΜΑΕ: 18584/04/Β/89/003 την 23/09/2012 
23. Καταστατικό Εταιρείας ΑΜΑΕ: 18584/04/Β/89/003 την 08/12/2014 
24. Καταστατικό Εταιρείας ΑΜΑΕ: 18584/04/Β/89/003 την 13/07/2015 
25. Καταστατικό Εταιρείας ΑΜΑΕ: 18584/04/Β/89/003 την 01/09/2015 
26. Καταστατικό Εταιρείας ΑΜΑΕ: 18584/04/Β/89/003 την 11/01/2016 
27. Ανακοίνωση στο Γ.Ε.Μ.Η. και καταστατικό της Εταιρείας την 20/02/2017 
28. Γενικό πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. 27/08/2018 
29. Έγγραφο Γ.Ε.ΜΗ. 29/12/2015 
30. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης Γ.Ε.ΜΗ. 29/12/2018 
31. Ανακοίνωση στο Γ.Ε.Μ.Η. την 24/08/2017. 
32. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου της Νικόλαου Καυκά εκδόσεως 07/08/2018 
33. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου της Θεόδωρου Σιαχάµη εκδόσεως 07/08/2018 
34. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου της Κωνσταντίνου Καυκά εκδόσεως 07/08/2018 
35. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου της Μαρίας Καυκά εκδόσεως 07/08/2018 
36. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου της Μαρίκα Λάµπρου εκδόσεως 07/08/2018 
37. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας εταιρείας εκδόσεως 23/04/2018 
38. Βεβαίωση ασφάλισης ΕΦΚΑ  εκδόσεως Νικόλαου Καυκά 11/06/2018 
39. Βεβαίωση ασφάλισης ΕΦΚΑ  εκδόσεως Θεόδωρου Σιαχάµη 11/06/2018 
40. Βεβαίωση ασφάλισης ΕΦΚΑ  εκδόσεως Κωνσταντίνου Καυκά 11/06/2018 
41. Βεβαίωση ασφάλισης ΕΦΚΑ  εκδόσεως Μαρία Καυκά 11/06/2018 
42. Αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το δηµόσιο εκδόσεως την 23/07/2018 
43. Πίνακες στοιχείων απασχολούµενων µισθωτών την 20/10/2017 
44. Πίνακας στοιχείων απασχολούµενων µισθωτών την 02/04/2018 
45. Πιστοποιητικό Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών που εκδόθηκε την 07/08/2018 
46. Ένορκη βεβαίωση ότι η Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. δεν υπάγεται στις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 

2063/∆1632/2011 και του άρθρου 73 παρ.2 του Ν.4412/2016 για παραβάσεις της εργατικής 
νοµοθεσίας, διότι δεν της έχουν επιβληθεί τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου, που να προκύπτουν 
αρθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους την 25/06/2018. 
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Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου της ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓ. ΚΑΣΑΠΙ∆Η 
(Αριθµ.Πρωτ. 18922/10-9-18) και σε µονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά 
που βρέθηκαν µέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα: 

1. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου της Μαρίας Κασαπίδου εκδόσεως 10/9/2018Έγγραφο Γ.Ε.ΜΗ. 
29/12/2015 

2. Φορολογική ενηµερότητα ισχύος έως 5/10/2018 
3. Πιστοποιητικό ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α. ισχύος έως 30/11/2018. 
4. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας Ε.Φ.Κ.Α. ισχύος έως 20/6/2019. 
5. Πιστοποιητικό Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Θες/νίκης ισχύος έως 31/12/2018. 
6. Ένορκη κατάθεση ότι δεν εκδόθηκαν σε βάρος της εταιρίας πράξεις επιβολής προστίµου από το Σώµα 

Επιθεώρησης Εργασίας εντός χρονικού διαστήµατος δύο (2) ετών πριν από την 6-7-2018. 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα 
προβλέπει το άρθρο 15 της διακήρυξης και οι προσκλήσεις υπ’ αριθ. πρωτ 17361 και 17363/21-08-2018  .  
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή να  κατακυρωθεί η προµήθεια στις 
«Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.» και «ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓ. ΚΑΣΑΠΙ∆Η» έκαστη για τα υλικά για τα προς προµήθεια υλικά σύµφωνα 
µε τις υποβληθείσες προσφορές και το υπ’ αριθ. 15561/20-7-2018 πρακτικό του διαγωνισµού στα οποία έχουν 
µειοδοτήσει γιατί κατέθεσαν όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται…» 
 
Ο Πρόεδρος εισηγείται  την κατακύρωση της προµήθειας   στους   

1. Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., µε ΑΦΜ 094251730 και έδρα 1ο Χλµ. Λεωφ.Μαρκοπούλου Τ.Κ. 19002 Παιανία    , για 
τα είδη µε Α/Α 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17, και 20 , έναντι του ποσού 20.029,22 € µε το 
ΦΠΑ 

2. ΜΑΡΙΑΣ ΕΥΑΓ. ΚΑΣΑΠΙ∆Η, µε ΑΦΜ  046670129 και έδρα Αλεξ.Παπαναστασίου 12 Τ.Κ. 54639 
Θεσσαλονίκη,   για τα είδη µε Α/Α 14,18 και 19 , έναντι του ποσού 3.918,40 € µε το ΦΠΑ,  

εγκρίνοντας το σχετικό πρακτικό. 
Ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
   

Αριθµ. απόφ. 147/2018 
 

  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. τις υπ΄αρίθµ  63/2018 & 84/2018Α.Ο.Ε 
7. την υπ’αριθµ 14768/6-7-2018 διακήρυξη 
8.  το υπ’αριθµ 15561/20-7-2018 πρακτικό 
9. την υπ΄αρίθµ 129/2018 Α.Ο.Ε 
10. το µε αριθµ. 19305/14-9-2018 πρακτικό  ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

1. Εγκρίνει το υπ’αριθµ 19305/14-9-2018 πρακτικό ελέγχου κατάθεσης των δικαιολογητικών, για την 
κατακύρωση του συνοπτικού επαναληπτικού διαγωνισµού, για την «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις 
ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας έτους 2018», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης.  
2 Κατακυρώνει το αποτέλεσµα της συνοπτικής επαναληπτικής 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 ηλεκτρολογικού 
υλικού για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας έτους 2018», στους εξής οριστικούς αναδόχους και πιο 
συγκεκριµένα: 

Α) Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., µε ΑΦΜ 094251730 και έδρα 1ο Χλµ. Λεωφ.Μαρκοπούλου Τ.Κ. 19002 Παιανία    , για 
τα είδη µε Α/Α 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17, και 20 , έναντι του ποσού 20.029,22 € µε το ΦΠΑ 

      Β) ΜΑΡΙΑΣ ΕΥΑΓ. ΚΑΣΑΠΙ∆Η, µε ΑΦΜ  046670129 και έδρα Αλεξ.Παπαναστασίου 12 Τ.Κ. 54639    
Θεσσαλονίκη,   για τα είδη µε Α/Α 14,18 και 19 , έναντι του ποσού 3.918,40 € µε το ΦΠΑ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, κατ’ εφαρµογή των άρθρων της  υπ’αριθµ 14768/6-7-2018  
διακήρυξης ∆ηµάρχου. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 147/2018. 
 

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