
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 286/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  26ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
         Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 29-12-2020 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη δια περιφοράς µε εφαρµογή ηλεκτρονικού τρόπου, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
ύστερα από την αρ. πρωτ. 27510/23-12-2020 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 : α) της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ 80189//12-
12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ), β) της υπ’αριθµ. 427/77440/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ για να λάβει απόφαση για τα 
παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση πρακτικού  διενέργειας και αποσφράγισης οικονοµικών  προσφορών  του συνοπτικού διαγωνισµού 
για την προµήθεια «Μέσων ατοµικής προστασίας για τους υπαλλήλους του ∆ήµου Εορδαίας » - Ορισµός 
προσωρινών αναδόχων. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασίδης   
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας 
7. ∆ηµήτριος Σπόντης 
8. Κοκκινιδης Ευστάθιος 

  

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών την 
υπ’αριθµ 27605/28-12-2020 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών , στην οποία αναφέρονται τα 
εξής: 

«ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού  διενέργειας και αποσφράγισης οικονοµικών  προσφορών  του συνοπτικού 
διαγωνισµού για την προµήθεια «Μέσων ατοµικής προστασίας για τους υπαλλήλους του ∆ήµου Εορδαίας » - 
Ορισµός προσωρινών αναδόχων.  

Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε την έγκριση του µε αριθµ. 27067/18-12-
2020 πρακτικού διενέργειας και  αποσφράγισης οικονοµικών  προσφορών  του συνοπτικού διαγωνισµού για 
την προµήθεια «Μέσων ατοµικής προστασίας για τους υπαλλήλους του ∆ήµου Εορδαίας » και τον ορισµό 
των προσωρινών αναδόχων  που προκύπτουν από αυτό. 
Η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης   έγιναν µε την 262/2020 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  
Η ψήφιση της σχετικής πίστωσης έγινε µε την   απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  (ΑΑΥ ) 1167/17-11-2020 
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 . 
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Ο διαγωνισµός προκηρύχτηκε µε την µε αριθµ. 26108/8-12-2020 διακήρυξη και διενεργήθηκε την Παρασκευή 
18/12/2020.  
Στο διαγωνισµό κατατέθηκε µία προσφορά:  

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  Αριθ.Πρωτ. 

1. PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 26962/17-12-2020 
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι: 
- Η προσφορά της PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ έγινε αποδεκτή. 

Η επιτροπή προτείνει : 
1. Την ανάδειξη της: PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ως προσωρινού 

αναδόχου της προµήθειας «Μέσων ατοµικής προστασίας για τους υπαλλήλους του ∆ήµου 
Εορδαίας» γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τις όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές και προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή.  

Συνηµµένα σας διαβιβάζουµε τα εξής: 
1) Το µε αριθµ. 27067/18-12-2020 πρακτικό.» 

Πιο συγκεκριµένα στο υπ’αριθµ. 27067/18-12-2020 πρακτικό αναφέρονται τα εξής:  
«Στην Πτολεµαΐδα σήµερα την 18 ∆εκεµβρίου 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 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  «Μέσων ατοµικής προστασίας για τους 
υπαλλήλους του ∆ήµου Εορδαίας» (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 26108/8-12-2020). 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1) Φιλιππόπουλος Κωνσταντίνος,  Πρόεδρος 
2) Πετρίδης Νικόλαος, Μέλος 
3) Μπαλτζή Ευδοκία , Μέλος 
 
1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 10:00 π.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  Αριθ.Πρωτ. 
• PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 26962/17-12-2020 

3. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς, το φάκελο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, καθώς και το φάκελο της τεχνικής προσφοράς κάθε συµµετέχοντα. Μονογράφησαν 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  
 

• PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1. ΤΕΥ∆ 
2. ∆ΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
4. ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΗΜΟΡΦΩΣΗΣ 
5. ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑ∆ΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι όλες οι προσφορές είναι αποδεκτές  
4. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Συγκεκριµένα: 
α. Η προσφορά της PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, είναι σύµφωνη µε τους 
όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή. 
β. Επίσης κατατέθηκε  και ένα δέµα µε τα δείγµατα των ειδών : 
• ΓΑΝΤΙΑ ∆ΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 
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1.4. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ 
5.1. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 
7.4. ΝΙΤΣΕΡΑ∆ΕΣ 
7.6. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Τα δείγµατα ελέγχθηκαν από την επιτροπή και τον τεχνικό ασφαλείας και κρίθηκαν σύµφωνα µε την τεχνική 
περιγραφή της προµήθειας. 
 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  Αξία άνευ ΦΠΑ ΦΠΑ Οικονοµική προσφορά σε ευρώ 

1. PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT 
ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

57.624,00 13.829,76 71.453,76 

Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
1. την υπ’ αριθ. 26108/8-12-2020 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου  
2. τις υποβληθείσες προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
4. την υπ’ αριθ. 1167/17-11-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και τη βεβαίωση του Προϊσταµένου τις 
Οικονοµικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των προϋποθέσεων τις παρ 1α του 
άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων τις αντίστοιχης πίστωσης µε α/α  
Προτείνει  προς την Οικονοµική επιτροπή: 
Την ανάδειξη της: PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ως προσωρινού αναδόχου 
για την προµήθεια «Μέσων ατοµικής προστασίας για τους υπαλλήλους του ∆ήµου Εορδαίας» γιατί η 
προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τις 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. 
                 Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφισαν θετικά. 

                                         
Αριθµ. Απόφ. 286/2020 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2.τις διαταξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν 
3.την υπ’αριθµ 25022/24-11-2020 εισήγηση του Γρ. Προµηθειών 
4.Το πρωτογενές αίτηµα 20REQ007163526 (10-8-2020)και την υπ’αριθµ 2/2020 µελέτη της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής. 
5.Το εγκεκριµένο  20REQ007664522 /17-11-2020 ( Α.Α.Υ. 1167/17-11-2020) 
6. την υπ’αριθµ 262/2020 ΑΟΕ 
7. την υπ’αριθµ. 26108/8-12-2020 διακήρυξη ∆ηµάρχου  
8. το υπ’αριθµ. 27067/18-12-2020 πρακτικό 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1.Εγκρίνει το υπ’αριθµ. 27067/18-12-2020 πρακτικό διενέργειας –αποσφράγισης δικαιολογητικών & 
οικονοµικών προσφορών, της Επιτροπής αξιολόγησης της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης σύµβασης  για 
την προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για τους υπαλλήλους του ∆ήµου 
Εορδαίας», αριθµ. µελ. 2/2020, προϋπολογισµού 74.374,46 ευρώ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο 
της παρούσης. 

2. Αναδεικνύει τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία:  PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ, ως προσωρινό ανάδοχο για την προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για 
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τους υπαλλήλους του ∆ήµου Εορδαίας» γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τις όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή, ήτοι 71.453,76 µε ΦΠΑ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, κατ’ εφαρµογή του σχετικού άρθρου της υπ’αριθµ. 26108/8-12-
2020   ∆ιακήρυξης ∆ηµάρχου. 
 
                         Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 286 /2020. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2. Κυριάκος Αντωνιαδης 
3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
4. Αθηνά Τερζοπουλου 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. ∆ηµήτριος Σπόντης 
7. Ευσταθιος Κοκκινιδης 
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