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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
         Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 21-12-2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε 
αρ. πρωτ. 27212/14-12-2018 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 ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού µειοδότη  του συνοπτικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια αλατιού χειµερινής περιόδου 2018-2019». Ορισµός  αναδόχου.   
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
       
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
3. Φώτιος Ιορδανίδης                              

1. Ιωάννης Τσοκτουρίδης 

4. Ευστάθιος Κατσιδης  
5. Καιδης Απόστολος  
6. Γεώργιος Καραϊσκος 
7. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 

 

8. Στέφανος Μπίγγας   
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών το εκτός 
ηµερήσιας διάταξης θέµα για το οποίο όλα τα παρόντα µέλη συµφώνησαν να συζητηθεί, ότι µε την υπ’αριθµ 
159/2018 ΑΟΕ εγκρίθηκε η µελέτη  για την  « Προµήθεια αλατιού χειµερινής περιόδου 2018-2019» 
προϋπολογισµού 47.120,00 ευρώ µε το Φ.Π.Α , ορίσθηκε ο τρόπος διενέργειας αυτό του συνοπτικού 
διαγωνισµού µε κριτήριο  για την ανάθεση της σύµβασης  την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016, και 
καταρτίσθηκαν οι όροι του ανοικτού συνοπτικού διαγωνισµού για τη διενέργεια της εν λογο προµήθειας. Από 
την Οικονοµική Υπηρεσία εκδόθηκε η υπ’αριθµ  21987/2018 βεβαίωση Π.Ο.Υ. και ακολούθως η υπ’αριθµ 
1/21996/18-10-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετών δαπανών, µε την οποία εγκρίνεται η δαπάνη 
και δεσµεύεται πίστωση ύψους 47.120,00 ευρώ η οποία κατανέµεται ως εξής: το ποσό των 10.000,00 ευρώ σε 
βάρος του ΚΑ 70.6654.0000 του προϋπολογισµού οικ έτους 2018  και  το ποσό των 37.120,00 στο οικονοµικό 
έτος 2019.   
Επίσης αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ το πρωτογενές αίτηµα µε Α∆ΑΜ18REQ003858249 και το οποίο έγινε 
εγκεκριµένο µε την υπ’αριθµ. 1/21996/18-10-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετών δαπανών µε 
Α∆ΑΜ 18REQ003862497. 
Ο διαγωνισµός προκηρύχτηκε µε την 22448/24-10-2018 διακήρυξη και διενεργήθηκε την Τρίτη 6-11-2018 ενώ 
η Επιτροπή διενέργειας συνέταξε το υπ’αριθµ.23593/6-11-2018 πρακτικό το οποίο εγκρίθηκε µε την υπ’αριθµ 
179/2018 ΑΟΕ, κατά της οποίας δεν ασκήθηκε καµία ένσταση. 
Στην συνέχεια ο προσωρινός µειοδότης  κλήθηκε µε την υπ’ αριθ. 25756/28-11-2018 πρόσκληση του 
∆ηµάρχου να προσκοµίσει σε σφραγισµένο φάκελο, εντός είκοσι ηµερών από την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης τα προβλεπόµενα από το άρθρο 15 της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης. Ο προσωρινός 
ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία το σφραγισµένο φάκελο δικαιολογητικών την 3-12-2018 (Αριθµ.Πρωτ. 
26258/3-12-18) , εµπροθέσµως.  
Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού προεβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών και συνέταξε το υπ’αριθµ. 
27093/13-12-2018 Πρακτικό , το οποίο έχει ως εξής: 
«Στην Πτολεµαΐδα την 13 ∆εκεµβρίου  2018, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 9:30 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) Πηλίδου ∆έσποινα, αναπληρωµατικό  µέλος 
3) Σάββας Νικολιάς, τακτικό µέλος 
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Με το υπ’ αριθ. 23593/6-11-2018 πρακτικό αποσφράγισης του συνοπτικού διαγωνισµού για την «προµήθεια 
αλατιού χειµερινής περιόδου 2018-2019» (αριθµ. ∆ιακήρυξης 22448/24-10-2018), η παρούσα Επιτροπή 
πρότεινε την ανάδειξη του ΑΛΑΤΙ ∆Α∆ΑΚΑΡΙ∆Η Α.Ε.  ως προσωρινού αναδόχου. 
Με την υπ΄αριθ. 179/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό. Σε 
συνέχεια της απόφασης αυτής, η εταιρεία ΑΛΑΤΙ ∆Α∆ΑΚΑΡΙ∆Η Α.Ε.  κλήθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ 
25756/28-11-2018  πρόσκληση του ∆ηµάρχου  να προσκοµίσει σε σφραγισµένο φάκελο, εντός είκοσι ηµερών 
από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόµενα από το άρθρο 15 της διακήρυξης δικαιολογητικά 
κατακύρωσης. 
Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 28-11-2018. Ο προσωρινός ανάδοχος 
κατέθεσε στην υπηρεσία το σφραγισµένο φάκελο δικαιολογητικών την 3-12-2018 (Αριθµ.Πρωτ. 26258/3-12-
18) , συνεπώς εµπροθέσµως.  
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου και στον έλεγχο 
πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν µε αυτόν.  
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  προέδρου ∆.Σ. εκδόσεως 22.10.2018 
2. Αντίγραφα ποινικού µητρώου  αντιπροέδρου και µέλους ∆.Σ.  εκδόσεως 22.10.2018  
3. Φορολογική ενηµερότητα ισχύος έως 15-1-2019. 
4. Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα . 
5. Ασφαλιστική ενηµερότητα ΕΦΚΑ ισχύος έως 28-12-2018 
6. Ένορκη βεβαίωση ότι δεν εκδόθηκαν σε βάρος της εταιρίας πράξεις επιβολής προστίµου από το Σώµα 

Επιθεώρησης Εργασίας εντός χρονικού διαστήµατος δύο (2) ετών πριν από την 6-11-2018. 
7. Έγγραφο του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας µε αριθµ. Πρωτ. ΕΞ-432657/26-11-18 περί µη 

χορήγησης σχετικού πιστοποιητικού της περίπτωσης γ’ της παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα 
προβλέπει το άρθρο 15 της διακήρυξης και η πρόσκληση υπ’ αριθ. Πρωτ. 25756/28-11-2018  .  
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή να  κατακυρωθεί η προµήθεια στην 
ΑΛΑΤΙ ∆Α∆ΑΚΑΡΙ∆Η Α.Ε. γιατί κατέθεσε εµπρόθεσµα, έγκυρα όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης. 
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. 
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  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 όπως τροπ/καν και ισχύουν ,  
3. τις διατάξεις του Ν 4555/2018 
4. την υπ’αριθµ 19/2018 µελέτη 
5. το πρωτογενές αίτηµα µε Α∆ΑΜ18REQ003858249 & την υπ’αριθµ. 1/21996/18-10-2018 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης πολυετών δαπανών µε Α∆ΑΜ 18REQ003862497 ως εγκεκριµένο 
6. την υπ’αριθµ 159/2018 & την υπ’αριθµ 22448/24-10-2018 διακήρυξη 
7. το υπ’αριθµ 23593/6-11-2018 πρακτικό της Επιτροπής και την υπ’αριθµ 179/2018 ΑΟΕ. 
8. την υπ’ αριθ. πρωτ 25756/28-11-2018  πρόσκληση του ∆ηµάρχου   
9. το υπ’αριθµ 27093/13-12-2018 πρακτικό ελεγχου δικαιολογητικών  
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1.Εγκρίνει το υπ’ αριθ. 27093/13-12-2018 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού µειοδότη  της 
Επιτροπής διαγωνισµού του  ανοικτού συνοπτικού διαγωνισµού για «προµήθεια αλατιού χειµερινής περιόδου 
2018-2019» , προϋπολογισµού 47.120.00  ευρώ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης. 
2.Εγκρίνει το αποτέλεσµα της διαδικασίας όπως αυτό εµφαίνεται στο ως άνω πρακτικό και κατακυρώνει το 
αποτέλεσµα της συνοπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας για την «Προµήθεια αλατιού χειµερινής περιόδου 2018-
2019» στον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία «Αλάτι ∆αδακαριδη Α.Ε.», µε ΑΦΜ 094189596 ∆ΟΥ Λαγκαδά, 
γιατί η προσφορά του είναι πλήρης ,  σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές 
και προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή, ήτοι 28.501,10 µε ΦΠΑ. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση , κατ’ εφαρµογή του σχετικού άρθρου της υπ’αρθµ 22448/24-
10-2018  διακήρυξης ∆ηµάρχου. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό     187/2018. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
                 Γεώργιος Θεοδοσιάδης 

Φώτιος Ιορδανίδης 
Ευσταθιος Κατσιδης 
Καιδης Αποστολος 
Στέφανος Μπίγγας 

Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
                   Γεωργιος Καραϊσκος 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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