
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 136/2019 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  22 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 18-12-2019 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε 
αρ. πρωτ. αρ. πρωτ. 26356/13-12-2019 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό 
στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και 
ισχύει , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη του πρακτικού  διενέργειας και αποσφράγισης οικονοµικών  προσφορών  του συνοπτικού 
διαγωνισµού για «Προµήθεια αναλωσίµων ειδών καθαρισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας & 
Νοµικών Προσώπων του για τα έτη 2019-2020 » , προϋπολογισµού 73.195,24 ευρώ µε ΦΠΑ- Ορισµός 
προσωρινών αναδόχων.   
………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου 2.Στέφανος Μπιγγας 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης 3.Ευστάθιος Κοκκινιδης 
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. ∆ηµήτριος Σπόντης  
……………………………………………………………………………………….……………………………………  
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών ότι µε την 
115/2019 ΑΟΕ , εγκρίθηκε η µελέτη & τα τεύχη δηµοπράτησης για την προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια 
αναλωσίµων ειδών καθαρισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας & Νοµικών Προσώπων του για τα έτη 
2019-2020 » , προϋπολογισµού 73.195,24 ευρώ µε ΦΠΑ , 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). 
Η  σύµβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τµήµατα: 

ΤΜΗΜΑ 1  : «Αναλώσιµα υλικά καθαρισµού ∆ήµου Εορδαίας », εκτιµώµενης αξίας 15.846,10€  πλέον ΦΠΑ 
3.803,06€. 

ΤΜΗΜΑ 2  : «Αναλώσιµα υλικά καθαρισµού ΚΟΙΠΠΑΠ », εκτιµώµενης αξίας 6.666,02€ πλέον ΦΠΑ 
1.599,84€. 

ΤΜΗΜΑ 3  : «Αναλώσιµα υλικά καθαρισµού Α/βάθµιας Σχολ.Επιτροπής », εκτιµώµενης αξίας 22.609,21€ 
πλέον ΦΠΑ 5.426,21€. 

ΤΜΗΜΑ 4  : «Αναλώσιµα υλικά καθαρισµού Β/βάθµιας Σχολ.Επιτροπής », εκτιµώµενης αξίας 13.907,10€ 
πλέον ΦΠΑ 3.337,70€.  

Επίσης καταρτίστηκαν οι όροι του ανοικτού συνοπτικού διαγωνισµού για τη διενέργεια της ως άνω 
προµήθειας. 

Ο διαγωνισµός διενεργήθηκε στις 9-12-2019 και η Επιτροπή διαγωνισµού συνέταξε το υπ’αριθµ 25822/9-12-
2019 πρακτικό , το οποίο έχει ως εξής: 

ΑΔΑ: ΩΜ6ΧΩΡ6-ΚΙΛ



«Στην Πτολεµαΐδα σήµερα την 9 ∆εκεµβρίου 2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00π.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 197/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο 
διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια  αναλωσίµων ειδών καθαρισµού για τις ανάγκες  
του ∆ήµου Εορδαίας και των νοµικών προσώπων του για τα έτη 2019 - 2020 (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 24265/25-
11-2019). 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1) Καρογδανίδου Ευδοκία,  Πρόεδρος 
2) Ίτσκου Αικατερίνη, Μέλος 
3) Κιορπέ Ευαγγελία , Μέλος 
1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 10:00π.µ.  την παραλαβή των φακέλων προσφορών που κατέθεταν οι 
ενδιαφερόµενοι, καθώς και αυτών που είχαν αποσταλεί στην υπηρεσία. 
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, η 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).  
Όλες οι προσφορές υποβλήθηκαν σε σφραγισµένο φάκελο, φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η 
διακήρυξη στο άρθρο 8. Συγκεκριµένα, προσφορές υπέβαλαν οι εξής: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ:«ΑΙΑΝΤΑΣ-ΑΚΙΝΗΤΑ-ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»/∆Τ: «ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

2. « ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 

3.  «ΣΑΒΒΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ STAR ΧΑΡΤΙΚΑ» 

4. «ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ » 
  

5. «ΣΙΑΠΑΝΙ∆ΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ» 

6.  «DAILY FRESH ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ I.K.E.» 

3. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς, το φάκελο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, καθώς και το φάκελο της τεχνικής προσφοράς, µονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την 
Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. 
Οι διαγωνιζόµενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  ∆ικαιολογητικά  
 

1.  «ΑΙΑΝΤΑΣ-ΑΚΙΝΗΤΑ-ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΕΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»/∆Τ: «ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

(ΦΑΚΕΛΟΣ 1ο) 
1. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
2. ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) 
3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ 
4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε 

(ΦΑΚΕΛΟΣ 2ο) 
1. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
2. ΤΡΙΑ (3) ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 
3. ΤΕΥ∆ 

(ΦΑΚΕΛΟΣ 3ο) 
1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) 
2. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
3. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ (ΕΞΙ ) 
4. ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ TAXISNET 
5. ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
6. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 
7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 
8. Γ.Ε.ΜΗ (ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ) 

ΑΔΑ: ΩΜ6ΧΩΡ6-ΚΙΛ



 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 

2. « ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 

1. ΤΕΥ∆ 
2. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ (ΕΞΙ) 
3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΜΗ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 
4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 
5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 
6. ΠΙΣΤΟΠΟΗΤΙΚΟ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 
7. ΦΕΚ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΩΝΥΜΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 

3. «ΣΑΒΒΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ STAR ΧΑΡΤΙΚΑ»  1. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
2. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
3. ΤΕΥ∆ 
4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 
5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ 
6. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 
7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 
8. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ (ΜΙΑ) 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

4. «ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 
ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ » 

1. ΤΕΥ∆ 
2. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ (ΤΡΕΙΣ) 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

5. «ΣΙΑΠΑΝΙ∆ΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ» 1. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
2. ΤΕΥ∆ 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

6. «DAILY FRESH ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ I.K.E.» 

1. ΤΕΥ∆ 
2. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά όλων των συµµετεχόντων καλύπτουν τις 
απαιτήσεις της διακήρυξης. 
4.Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, Συγκεκριµένα: 
Οι προσφορές όλων των συµµετεχόντων είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης και γίνονται 
αποδεκτές  
5. Ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, των προσφερόντων που έγιναν δεκτοί κατά τα 
παραπάνω. Οι προσφερόµενες τιµές µε Φ.Π.Α των διαµορφώνονται ως εξής: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  Οικονοµική προσφορά σε ευρώ 
 

1. «ΑΙΑΝΤΑΣ-ΑΚΙΝΗΤΑ-ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»/∆Τ: «ΑΙΑΝΤΑΣ 
ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

1.  12.969,408 
2. 5.954,32 
3. 20.565,52 
4. 11.455,13 

 

2. « ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-
ΓΙΟΥΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 

1. 9.470,30 
2. 5.354,72 

ΑΔΑ: ΩΜ6ΧΩΡ6-ΚΙΛ



3. 19.716,26 
4. 12.078,84 

3. «ΣΑΒΒΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ STAR ΧΑΡΤΙΚΑ» 1. 9.207,00 
2. 4.889,88 
3. 15.757,98 
4. 8.596,052 

 

4. «ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΧΑΡΤΙΚΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ» 

1. 10.611,55 
2. 4.798,25 
3. 17.919,67 
4. 9.661,83 

5. «ΣΙΑΠΑΝΙ∆ΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ» 1. 15.476,94 
2. 6.868,46 
3. 23.123,68 
4. 13.706,02 

6. «DAILY FRESH ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ I.K.E.» 

1. 13.594,37 
2. 5.967,13 

Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
1. την υπ’ αριθ. 24265/25-11-2019 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου  
2. τις υποβληθείσες προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
4. την υπ’ αριθ. 10/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετών δαπανών και την 924/2019 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 2. 
προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή: 
Την ανάδειξη του : α) «ΣΑΒΒΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ STAR ΧΑΡΤΙΚΑ», ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας 
(ΤΜΗΜΑ 1,3 και 4)  αναλωσίµων ειδών καθαρισµού για τις ανάγκες  του ∆ήµου Εορδαίας και των νοµικών 
προσώπων του για τα έτη 2019 - 2020 γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή. 
β)«ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ», ως προσωρινού αναδόχου 
της προµήθειας (ΤΜΗΜΑ  2)  αναλωσίµων ειδών καθαρισµού για τις ανάγκες  του ∆ήµου Εορδαίας και των 
νοµικών προσώπων του για τα έτη 2019 - 2020 γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους 
της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή 
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. 136/2019 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροπ/κε και ισχυει 
2. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 116 και 117 
3. τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει  
4. το  άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), που κυρώθηκε 

µε το Ν.4111/2013, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4257/2014), σύµφωνα µε το οποίο ο ∆ήµος αποτελεί 
την αναθέτουσα αρχή για την ανάδειξη προµηθευτών, για τις ανάγκες του ίδιου και των Νοµικών   
Προσώπων του  

5. το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018 
6. Την µε αριθµ. 21698/25-10-2019  µελέτη της προµήθειας . 
7. Το πρωτογενές αίτηµα 19REQ005774308 &το εγκεκριµένο ( πολυετής δέσµευση 10/2019)  
8. Την Α.Α.Υ. 924/1-11-2019 
9. Την απόφαση ∆.Σ. 22/2019 Σχολικής Επιτροπής Α/βάθµιας εκπαίδευσης 
10. Την απόφαση ∆.Σ. 16/2019 Σχολικής Επιτροπής Β/βάθµιας εκπαίδευσης 
11. µε την αρ. 1/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετών δαπανών του ΚΟΙ.Π.Π.Α.Π. 
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12. την υπ’αριθµ 115/2019 ΑΟΕ 
13. την υπ’αριθµ 24265/25-11-2019 διακήρυξη 
14. το υπ’αριθµ 25822/9-12-2019 πρακτικό 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υπ’αριθµ 25822/9-12-2019  πρακτικό διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών & 
οικονοµικών     προσφορών  του ανοικτού συνοπτικού διαγωνισµού για την  «Προµήθεια αναλωσίµων ειδών 
καθαρισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας & Νοµικών Προσώπων του για τα έτη 2019-2020 » , 
προϋπολογισµού 73.195,24 ευρώ µε ΦΠΑ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης.   
2.  Εγκρίνει το αποτέλεσµα της διαδικασίας όπως αυτό εµφαίνεται στο ως άνω πρακτικό, αναδεικνύοντας 
προσωρινούς ανάδοχους τους κατωθι: 
α) «ΣΑΒΒΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ STAR ΧΑΡΤΙΚΑ», ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας (ΤΜΗΜΑ 1,3 και 4)  
αναλωσίµων ειδών καθαρισµού για τις ανάγκες  του ∆ήµου Εορδαίας και των νοµικών προσώπων του για τα 
έτη 2019 - 2020 γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές και προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή, ήτοι για το τµήµα 1 προσφέρει 9.207,00€ µε ΦΠΑ, για το 
τµήµα 3 προσφέρει 15.757,98€ µε ΦΠΑ και για το τµήµα 4 προσφέρει 8.596,05€ µε ΦΠΑ. 
β)«ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ», ως προσωρινού αναδόχου της 
προµήθειας (Τµήµα 2)  αναλωσίµων ειδών καθαρισµού για τις ανάγκες  του ∆ήµου Εορδαίας και των νοµικών 
προσώπων του για τα έτη 2019 - 2020 γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή ήτοι 4.798,25 € µε το ΦΠΑ. 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, κατ’ εφαρµογή του σχετικού άρθρου της υπ’αριθµ. 24265/25-11-
2019 ∆ιακήρυξης µε Α∆ΑΜ 19PROC005904881. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 136/2019. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
 2.Κυριάκος Αντωνιαδης 
 3.∆ηµήτριος Καρακασιδης 
 4.Αθηνά Τερζοπουλου 
 5. ∆ηµήτριος Σπόντης 
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