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∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 13-5-2016 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε 
την αρ. πρωτ.14198/9-5-2016 πρόσκληση του Προέδρου , η οποία 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: 
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………  
Εγκριση ή µη του πρακτικού αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών για την:«Προµήθεια αγωνιστικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού ηλεκτρονικού συστήµατος χρονοµέτρησης και πίνακα αποτελεσµάτων για το 
κλειστό κολυµβητήριο Πτολεµαΐδας», ορισµός αναδόχου. 

.………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος                                1. Γεώργιος Καραίσκος 
2. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης  2. Γεώργιος Χαϊτίδης 
3. Κωνσταντίνος Σερσέµης 3. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
4. Γεώργιος Κοκκινίδης   
5. Ιωαννης Αριστεριδης  
6. Παρασκευή Βρυζίδου  

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε 
υπόψη των µελών ότι µε την υπ’αριθµ 208/2015 ΑΟΕ εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καταρτίσθηκαν 
οι όροι του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή, σχετ η υπ΄αρίθµ 9/2015 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την προµήθεια 
«Αγωνιστικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός Ηλεκτρονικού  Συστήµατος Χρονοµέτρησης και Πίνακας 
αποτελεσµάτων για το Κλειστό Κολυµβητήριο Πτολεµαΐδας», προϋπολογισµού µελέτης 185.730,00  ευρώ. 
Κατ’ εφαρµογή της ανωτέρω απόφασης εκδόθηκε η υπ’αριθµ 42073/29-9-2015 διακήρυξη ∆ηµάρχου ενώ µε 
την υπ’αριθµ 5/2016 ΑΟΕ ψηφίσθηκε πίστωση ύψους  185.730,00  ευρώ από τον ΚΑ 61.7135.0059 του 
προϋπολογισµού οικ έτους 2016. ( σχετ. ΠΑΥ 129/2016). Με το υπ’αριθµ 9762/18-3-2016 πρακτικό 
αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών , το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας, η 
Επιτροπή προτείνει την κατακύρωση της προµήθειας των ειδών που αναφέρονται αναλυτικά στις τεχνικές 
προδιαγραφές της προµήθειας στην εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ  & ΣΙΑ ΕΕ µε συνολική τιµή προσφερόµενου 
είδους χωρίς ΦΠΑ 93.200,00 ΕΥΡΩ. 
 
Και κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση ή µη του πρακτικού της Επιτροπής και την κατακύρωση 
της προµήθειας. 
 

Αριθµ. απόφ.  106/2016 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε: 
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 
2. Τις 208/2015 , 223/2015, 252/2015 ΑΟΕ 
3. Την υπ’αριθµ 42073/29-9-2015 διακήρυξη ∆ηµάρχου 
4. το υπ’αριθµ 46025/27-10-2015 πρακτικό διενέργειας 
5. την υπ’αριθµ 65179/6615/18-12-15 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Αποκ ∆/σης Ηπειρου – ∆υτ. Μακεδονίας 
6. το πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής του αρ 152του Ν 3463/2006 επί της προσφυγής 
7. το υπ’αριθµ 9762/18-3-2016 πρακτικό αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 
    

ΑΔΑ: 6Γ2ΥΩΡ6-7ΡΧ



1 Εγκρίνει το υπ’αριθµ 9762/18-3-2016 πρακτικό της επιτροπής , το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο 
της παρούσας απόφασης. 
2. Κατακυρώνει την προµήθεια του αγωνιστικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού ηλεκτρονικού συστήµατος 
χρονοµέτρησης και πίνακα αποτελεσµάτων για το κλειστό κολυµβητήριο Πτολεµαΐδας στην εταιρεία 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ  & ΣΙΑ ΕΕ, µε έδρα Ευαγγελιστρίας 47 Ιλιον και ΑΦΜ 800505932 ∆ΟΥ Αγ. Αναργύρων ,  
έναντι του ποσού των 114.636,00 € µε το ΦΠΑ για το σύνολο των ειδών. 
 
Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’αριθµ 42073/29-9-
2015  διακήρυξης ∆ηµάρχου , τους οποίους µε την προσφορά της αποδέχθηκε  η ανωτέρω προµηθεύτρια 
εταιρία ανεπιφύλακτα. 
 
 
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  106/2016 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ιωάννης Αριστερίδης 
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Κωνσταντίνος Σερσέµης 
Γεώργιος Κοκκινίδης 
Παρασκευή Βρυζίδου 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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