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∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 14ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 2-8-2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ 25510/28-7-2016 
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 της Επιτροπής δηµοπρασίας του έργου : « Ανακατασκευή – συντήρηση δρόµων του ∆ήµου 
Εορδαίας » αριθµ µελέτης 5/2016 & προϋπολογισµού δαπάνης 252.016,13 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, λήψη σχετικής απόφασης 

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

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………. 
 Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα, και αφού όλα τα παρόντα µέλη συµφώνησαν 
οµόφωνα να συζητηθεί, έθεσε υπ’ όψη τους το υπ’αριθµ 26022/2-8-2016 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
διαγωνισµού , όπως ορίσθηκε µε την υπ’αριθµ 115/2016 ΑΟΕ, µε το οποίο µας ενηµερώνει ότι στον διαγωνισµό του έργου 
« Ανακατασκευή – συντήρηση δρόµων του ∆ήµου Εορδαίας » αριθµ µελέτης 5/2016 & προϋπολογισµού δαπάνης 
252.016,13 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, δεν κατατέθηκε καµία προσφορά. Η διενέργεια του διαγωνισµού είχε ορισθεί µε την 
υπ’αριθµ 136/2016 ΑΟΕ στις 2-8-2016, µε µετάθεση της ηµεροµηνίας, λόγω του άγονου αρχικού διαγωνισµού στις 19-7-
2016. 
∆εδοµένου ότι  στους διεξαχθέντες διαγωνισµούς δεν κατατέθηκε καµία προσφορά και κατ’ εφαρµογή της παρ 1 αρ 22 
του Ν 3669/2008, εισηγούµαστε την έγκριση του υπ’αριθµ 26022/2-8-2016 πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
διαγωνισµού και προτείνουµε την επανάληψη της  διεξαγωγής του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου  « Ανακατασκευή – συντήρηση δρόµων του ∆ήµου Εορδαίας » αριθµ µελέτης 5/2016 & προϋπολογισµού δαπάνης 
252.016,13 ευρώ χωρίς ΦΠΑ µε τους ίδιους όρους όπως αυτοί καταρτίσθηκαν µε την 115/2016 ΑΟΕ και τις υπ’αριθµ 
5/2016 µελέτης .Η  περίληψη της διακήρυξης του εν λόγω έργου να δηµοσιευθεί σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο αρ 15 
του Ν3669/2008. 

 
 
   Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση ή µη των πρακτικών της δηµοπρασίας και τη λήψη απόφασης για την 
επανάληψη του διαγωνισµού του εν λόγω έργου. 
 
        Αριθµ.απόφ. 137/2016 
 
      Η Οικονοµική Επιτροπή ύστερα από  διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τους  

 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 
2) τις διατάξεις του Ν 3669/2008 
3) Τις υπ΄αρίθµ 115/2016 ΑΟΕ & την υπ’αριθµ 22993/22-6-2016 ∆ιακήρυξη καθώς και την 136/2016 ΑΟΕ 
4) το υπ’αριθµ  26022/2-8-2016  πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 

 

ΑΔΑ: 7Ω9ΩΩΡ6-ΤΧΑ



1.Εγκρινει το υπ’αριθµ 26022/2-8-2016 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας από το οποίο προκύπτει ότι δεν κατατέθηκε 
καµία προσφορά και κηρύσσει τον διαγωνισµό άγονο.  
2. Αποφασίζει την επανάληψη  της διενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού , για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης του 
έργου « Ανακατασκευή – συντήρηση δρόµων του ∆ήµου Εορδαίας » αριθµ µελέτης 5/2016 & προϋπολογισµού δαπάνης 
252.016,13 ευρώ χωρίς ΦΠΑ χωρίς τροποποίηση των όρων διακήρυξης , όπως αυτοί εγκρίθηκαν µε την υπ’αριθµ 
115/2016 ΑΟΕ.  

 
 
   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  137/2016 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Κωνσταντίνος Σερσέµης 
Γεώργιος Κοκκινίδης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
Γεώργιος Καραϊσκος 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

                ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

 

ΑΔΑ: 7Ω9ΩΩΡ6-ΤΧΑ
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