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ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
  

Από το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

  
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 13-4-2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα 
από τη µε αρ. πρωτ. 11690/8-4-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που 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: 
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………. 
Μετάθεση ηµεροµηνίας διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισµού, για την ανάδειξη αναδόχου, εκτέλεσης 
του έργου: « Συντήρηση 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Πτολεµαΐδας». 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα 
παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος 1.Παρασκευή Βρυζιδου 
2. Ιωάννης Αριστερίδης 2.Γεώργιος Καραίσκος 
3. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης  
4. Κων/νο Σερσεµη   
5. Γεώργιος Χαϊτίδης 
6. Γεώργιος Κοκκινίδης 

  

7. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος   
   Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανίδης, ∆ήµαρχος Εορδαίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………….. 
   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  εισηγούµενος  το ανωτέρω  θέµα  ηµερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των 
µελών το υπ’αριθµ 9963/22-3-2016 έγγραφο της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού , όπως 
ορίσθηκε µε την υπ’αριθµ 61/2016 ΑΟΕ, µε το οποίο µας ενηµερώνει ότι ο διαγωνισµός του έργου 
«Συντήρηση 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Πτολεµαΐδας» δεν πραγµατοποιήθηκε στην προγραµµατισµένη 
ηµεροµηνία ( δηλ 22-3-2016) καθώς τα µέλη της Επιτροπής απέχουν από τα καθήκοντα τους 
σύµφωνα µε το 6908/17-3-2016 έγγραφο της Π.Ο. Ε.Μ.∆.Υ.∆.Α.Σ. και το 119/21-3-2016 έγγραφο της 
Α∆Ε∆Υ. Ως εκ τούτου και κατ’ εφαρµογή της παρ 1 αρ 22 του Ν 3669/2008 : « Αν για οποιοδήποτε 
λόγο δεν διενεργηθεί η δηµοπρασία κατά την αρχικά ορισθείσα ηµέρα ή αν κατά την ηµέρα αυτή δεν 
υποβληθεί καµία προσφορά , διενεργείται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα , η οποία ορίζεται µε πράξη της 
προϊσταµένης αρχής . Η πράξη αυτή γνωστοποιείται σε όσους ενδιαφερόµενους έλαβαν τεύχη του 
διαγωνισµού , πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία του διαγωνισµού…..». 
Εισηγούµαστε τη µετάθεση της ηµεροµηνίας διεξαγωγής του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου  «Συντήρηση 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Πτολεµαΐδας» για την 10-5-2016 ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. χωρίς τροποποίηση των όρων διακήρυξης , οι οποίοι εγκρίθηκαν µε την 
υπ’αριθµ 62/2016 ΑΟΕ. Η πράξη να γνωστοποιηθεί σε όσους ενδιαφερόµενους έλαβαν τεύχη του 
διαγωνισµού , πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία του διαγωνισµού µε  
e-mail και να έχουν δικαίωµα να παραλάβουν τεύχος έως την 5-5-2016 ηµέρα Πέµπτη και όσοι θέλουν 
να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό στη νέα ηµεροµηνία διεξαγωγής. Επίσης για λόγους πρόσθετης 
δηµοσιότητας η πράξη να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Εορδαίας. 
     
   Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ.  82/2016 

Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους την ανωτέρω εισήγηση και: 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 
2) τις διατάξεις του Ν 3669/2008 
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3) Τις υπ΄αρίθµ 61 & 62/2016 Α.Ο.Ε 
4) το υπ’αριθµ  9963/22-3-2016 έγγραφο της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 

 
Μεταθέτει την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού , για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης 
του έργου «Συντήρηση 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Πτολεµαΐδας» για την 10-5-2016 ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10π.µ. , χωρίς τροποποίηση των όρων διακήρυξης οι οποίοι εγκρίθηκαν µε την υπ’αριθµ 
62/2016 ΑΟΕ.  
Η απόφαση αυτή θα γνωστοποιηθεί σε όσους ενδιαφερόµενους έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού , πέντε 
(5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία του διαγωνισµού µε e-mail και θα έχουν 
δικαίωµα να παραλάβουν τεύχος έως την 5-5-2016 ηµέρα Πέµπτη και όσοι θέλουν να συµµετάσχουν 
στο διαγωνισµό στη νέα ηµεροµηνία διεξαγωγής. Επίσης για λόγους πρόσθετης δηµοσιότητας η πράξη 
θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Εορδαίας. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  82/2016. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Σάββας Ζαµανίδης 

         ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ιωάννης Αριστερίδης 
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Κων/νος Σερσεµης 
Γεωργιος Κοκκινιδης 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
 
  

                            
                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

                                                                 Σάββας Ζαµανίδης 
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