
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 170/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  15ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 6-8-2020 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από την αρ. πρωτ. 
15461/31-7-2020 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  και κατ’ εφαρµογή 
των υγειονοµικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β’) και του αρ 
14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020  (ΦΕΚ 1988 τ.Β’) καθώς και της υπ’αριθµ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ, 
για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………….
Έγκριση ή µη των πρακτικών  διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών  και 
αποσφράγισης οικονοµικών  προσφορών  του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια «Ειδών 
διαβίωσης αδέσποτων ζώων του ∆ήµου Εορδαίας» - Ορισµός προσωρινού αναδόχου.  
………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
  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. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης 
4. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
5. Ευστάθιος Κοκκινίδης 

2 Αθηνά Τερζοπουλου.  
3. Αναστασιος Παπαχρηστου 

6. Στέφανος Μπιγγας  
……………………………………………………………………………………….……………….………….………… 
Το τακτικό µέλος κος ∆ηµ. Σπόντης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος 
Αναστάσιος Παπαχρηστου. 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ. Ορφανίδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης  και εισηγούµενος  το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών την από 24-
7-2020 εισήγηση της ∆/νσης Οικ/κων , στην οποία αναφέρονται τα εξής:     
«Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε την έγκριση του  µε αριθµ. 14895/24-7-
2020 πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης  δικαιολογητικών ,τεχνικών προσφορών  και  οικονοµικών  
προσφορών  του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια «Ειδών διαβίωσης αδέσποτων ζώων του 
∆ήµου Εορδαίας»  και τον ορισµό του προσωρινού αναδόχου που προκύπτει από αυτό. 
Η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών ,η κατάρτιση των όρων διακήρυξης έγιναν µε την 143/2020 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής. Η ψήφιση της πίστωσης έγινε µε την 703/26-6-2020 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης  και η βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης 
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 
1. Ο διαγωνισµός προκηρύχτηκε µε την µε αριθµ. 13857/13-7-2020 διακήρυξη και διενεργήθηκε την 
Παρασκευή 24-7-2020. Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στα 49.993,70 € µε το Φ.Π.Α. 
Στον διαγωνισµό κατατέθηκαν τέσσερεις προσφορές    : 

1. ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ 

2. BOBOS A.E.B.E. 

3. ΜΥΛΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

4. ΑΦΟΙ ΑΝ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η Ο.Ε. 

ΑΔΑ: ΩΙΨ2ΩΡ6-ΗΦΒ



Η προσφορά της  ΑΦΟΙ ΑΝ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η Ο.Ε. , προτείνεται να απορριφθεί λόγω αποκλίσεων από τις 
τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 
Κατόπιν αποσφραγίστηκαν οι οικονοµικές προσφορές των συµµετεχόντων που έγιναν δεκτές: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  Οικονοµική προσφορά σε ευρώ (µε το 
Φ.Π.Α.) 

 

1 ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ 35.969,92 € 

2 BOBOS A.E.B.E. 33.423,58 € 

3 ΜΥΛΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 36.715,16 € 

Η επιτροπή προτείνει την ανάδειξη του BOBOS A.E.B.E. ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας γιατί η 
προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και 
προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή. 
Συνηµµένα σας διαβιβάζουµε τα εξής: 

1) Το µε αριθµ. 14895/24-7-2020 πρακτικό διενέργειας – αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και 
αποσφράγισης οικονοµικών  προσφορών»   

Θέτουµε υπόψη σας το µε αριθµ. 14895/24-7-2020 πρακτικό διενέργειας – αξιολόγησης τεχνικών προσφορών 
και αποσφράγισης οικονοµικών  προσφορών στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 
«Στην Πτολεµαΐδα σήµερα την 24 Ιουλίου 2020, ηµέρα Παρασκευή 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 τις υπ’ αριθµόν 31 και 61/2020 αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν 
στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια  ειδών διαβίωσης αδέσποτων ζώων 
του ∆ήµου Εορδαίας (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 13857/13-7-2020). 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1) Φιλιππόπουλος Κωνσταντίνος,  Πρόεδρος 
2) Πετρίδης Νικόλαος, Μέλος 
3) Μπαλτζή Ευδοκία , 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, 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).  
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  Αριθµ. Πρωτ. 

1 ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ 14557/21-7-2020 

2 BOBOS A.E.B.E. 14647/22-7-2020 

3 ΜΥΛΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 14786/23-7-2020 

4 ΑΦΟΙ ΑΝ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η Ο.Ε. 14840/24-7-2020 

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 ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΕΥ∆ 

2 BOBOS A.E.B.E. ΤΕΥ∆ 

  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ     ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 

  ΑΠΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 

3 ΜΥΛΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΕΥ∆ 

  Υ∆ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

4 ΑΦΟΙ ΑΝ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η Ο.Ε. ΤΕΥ∆  

  ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 
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Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι όλες οι παραπάνω προσφορές είναι σύµφωνες ως προς 
την υποβολή των δικαιολογητικών.   
4. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Συγκεκριµένα: 
α. Η προσφορά του ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΠΕΡΙΚΛΗ είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και γίνεται 
αποδεκτή. 
β. Η προσφορά της BOBOS A.E.B.E. είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή. 
γ. Η προσφορά της ΜΥΛΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και γίνεται 
αποδεκτή. 
δ. Η προσφορά της ΑΦΟΙ ΑΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η Ο.Ε. δεν είναι σύµφωνη µε την παρ. 6 του Άρθρου 16 της 
διακήρυξης, διότι δεν είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην από 01-06-2020 
µελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Εορδαίας µε τίτλο 
<<Μελέτη Προµήθειας Ξηράς Τροφής Αδέσποτων Ζώων>>. 
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 ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ 35.969,92 € 

2 BOBOS A.E.B.E. 33.423,58 € 

3 ΜΥΛΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 36.715,16 € 

Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
1. την υπ’ αριθ. 13857/13-7-2020 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου  
2. τις υποβληθείσες προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
4. την υπ’ αριθ. 703/2020 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 ανάδειξη της BOBOS A.E.B.E. ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας  ειδών διαβίωσης  αδέσποτων 
ζώων του ∆ήµου Εορδαίας 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. 170/2020 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε 
 
1.  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και του αρ 77 του ν 4555/2018 όπως τροπ/καν µε το       
αρ 3 του ν 4623/2019 και ισχύουν. 
2. τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν 
3. το άρθρο 206 παρ.1 του ν.4555/2018 
4. την µε από 1-6-2020  µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής  
5. το πρωτογενές αίτηµα 20REQ006920656 & την  Α.Α.Υ. 703/26-6-2020 (εγκεκριµένο 20REQ006929361) 
6. την από 26-6-2020 εισήγηση της ∆/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών 
7. την υπ’αριθµ. 143/2020 ΑΟΕ 
8. την υπ’ αριθµ. 13857/13-7-2020 διακήρυξη του ∆ηµάρχου 
9. το µε αριθµ. 14895/24-7-2020 πρακτικό διενέργειας – αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και 
αποσφράγισης οικονοµικών  προσφορών  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
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1. Εγκρίνει το µε αριθµ. 14895/24-7-2020 πρακτικό διενέργειας – αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και 
αποσφράγισης οικονοµικών  προσφορών της Επιτροπής διενέργειας  της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας 
σύναψης δηµόσιας σύµβασης για την προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια ειδών διαβίωσης αδέσποτων ζώων», 
προϋπολογισµού 49.993,70 ευρώ µε ΦΠΑ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης.  
2. Εγκρίνει το αποτέλεσµα της διαδικασίας όπως αυτό εµφαίνεται στο ως άνω πρακτικό, α) απορρίπτει την 
προσφορά της ΑΦΟΙ ΑΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η Ο.Ε. διότι δεν είναι σύµφωνη µε την παρ. 6 του Άρθρου 16 της 
διακήρυξης και δεν είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην από 01-06-2020 µελέτη 
της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Εορδαίας µε τίτλο <<Μελέτη 
Προµήθειας Ξηράς Τροφής Αδέσποτων Ζώων>>  
Β) κάνει δεκτές τις προσφορές των παρακατω αναγραφοµενων: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  

1 ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ 

2 BOBOS A.E.B.E. 

3 ΜΥΛΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 
3) αναδεικνύει την BOBOS A.E.B.E. ως προσωρινό ανάδοχο της προµήθειας µε τιτλο: «Ειδών διαβίωσης 
αδέσποτων ζώων του ∆ήµου Εορδαίας», γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή, ήτοι 33.423,58 € (µε ΦΠΑ). 
  
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, κατ’ εφαρµογή του σχετικού άρθρου της  υπ’ αριθµ. 13857/13-
7-2020 ∆ιακήρυξη ∆ηµάρχου. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 170/2020. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
                         Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

        
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
 2. Κυριάκος Αντωνιαδης 
 3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
 4. Στέφανος Μπιγγας 
 5. Ευστάθιο Κοκκινιδης 
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