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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  3 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 3-2-2017 ηµέρα Παρασκευή 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. 2113/26-1-2017 
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: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Λήψη απόφασης για την εξέλιξη του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια θερινών στολών του ειδικού ένστολου 
προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου Εορδαίας»  
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος                                1. Ιωαννης Αριστεριδης 
2. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης                                                    2. Παρασκευή Βρυζίδου 
3. Κωνσταντίνος Σερσέµης  
4 Γεώργιος Χαϊτίδης  
5. Γεώργιος Κοκκινίδης  
6. . Γεώργιος Καραίσκος  
7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος , ∆ήµαρχος ∆ήµου Εορδαίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης  θέµα  ανέφερε ότι µε την υπ΄αριθµ. 
13/2016 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  εγκρίθηκε η διενέργεια της  προµήθειας θερινών στολών του ειδικού ένστολου 
προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου Εορδαίας ενώ µε  την υπ΄αριθµ. 56/2016 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
για την ψηφίσθηκε η σχετική πίστωση. Κατ’εφαρµογή της 109/2016 ΑΟΕ εκδοθηκε η υπ’αριθµ 23203/7-7-2016 ∆ιακήρυξη και 
διενεργήθηκε ο πρόχειρος διαγωνισµός και συντάχθηκε το  υπ’αριθµ 2422/15-7-2016 πρακτικό της Επιτροπής . Κατά του 
πρακτικού υπεβλήθη εµπρόθεσµα η υπ’αριθµ 25223/25-7-2016 ένσταση της εταιρίας L.N.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝ∆ΥΣΗ Μ.Ε.Π.Ε και 
εκδόθηκε η υπ’αριθµ 26568/8-8-2016 γνωµοδότηση της Επιτροπής η οποία έγινε δεκτή µε την 143/2016 ΑΟΕ. Στη συνέχεια 
κατατέθηκαν προσφυγές κατά της 143/2016 ΑΟΕ, από συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, οι οποίες εξετάσθηκαν και εκδόθηκαν 
από τον Γ.Γ.Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου & ∆υτ. Μακεδονίας οι υπ’αριθµ 171373/7-11-2016 & 171362/7-11-2016 σχετικές 
αποφάσεις του. 
Η επιτροπή διαγωνισµού µε την υπ’αριθµ 1861/24-1-2017 γνωµοδότησή της εισηγείται τη µαταίωση του διαγωνισµού της 15-
7-16, σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 13 παρ.3 για τους λογους όπως αυτή περιγράφονται στην σχετική γνωµοδότησή της. 
Σ.Σιδηροπουλος: ∆εν ψηφίζω. 
Ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά µε την µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψη του µε συνοπτικό 
διαγωνισµό , ύστερα από επικαιροποιηση τόσο της τεχνικής περιγραφής όσο και των όρων της διακήρυξης. 
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Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06. 
2. Τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.». 
3. Τον Ν 2286/95 «Προµήθειες ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 
4.  Τον Ν.3852/2010  «Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
5.  Τα εν ισχύ άρθρα του Ν.4250/2014  του Ν.4281/2014 & το αρ 52 του Ν 4386/2016 . 
6   Την υπ΄αριθµ.1/2016 Μελέτη της ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών 
7.  Την υπ΄αριθµ. 13/2016 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την έγκριση διενέργειας της προµήθειας . 
8.  Την υπ΄αριθµ. 56/2016 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης. 
9.  Την υπ΄αριθµ. 84/2016 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και την κατάρτιση 
των όρων διακήρυξης ,την 109/2016 ΑΟΕ καθώς και την υπ’αριθµ 23203/7-7-2016 ∆ιακήρυξη . 
10 την 143/2016 ΑΟΕ & τις σχετικές  171373/7-11-2016 & 171362/7-11-2016 σχετικές αποφάσεις του Γ.Γ.Αποκ/νης ∆/σης 
Ηπείρου & ∆υτ. Μακεδονίας 
11 την υπ’αριθµ 1861/24-1-2017 γνωµοδότηση της Επιτροπής 
12 τις διατάξεις του Ν 4412/2016 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία 
 

1. Κάνει δεκτή την υπ’αριθµ 1861/2017 γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης, και µαταιώνει τον πρόχειρο  διαγωνισµό της 15-7-16 για την  «Προµήθεια θερινών 
στολών του ειδικού ένστολου προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου Εορδαίας»  
 
2. Αποφασίζει την επανάληψη του µε συνοπτικό διαγωνισµό, ύστερα  από επικαιροποιηση τόσο της τεχνικής περιγραφής όσο 
και των όρων της διακήρυξης. 
  
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  23/2017. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Κωνσταντίνος Σερσέµης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Γεωργιος Κοκκινιδης 
Σοφοκλης Σιδηροπουλος 
Γεώργιος Καραϊσκος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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