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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 25-8-2017 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 29088/21-
8-2017 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: 
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………......................... 
Έγκριση ή µη του πρακτικού αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών (στάδιο προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής 
διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για τους υπαλλήλους του ∆ήµου 
Εορδαίας. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

1.Γιώργος Κοκκινιδης 
2.Γιώργος Καραισκος 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης   
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Απόστολος Καϊδης  
6. Στέφανος Μπίγγας   
7. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος,   

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………. 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών ότι µε την 122/2017 
ΑΟΕ εγκρίθηκε το υπ’ αριθµ 22824/3-7-2017 πρακτικό  αποσφράγισης και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ.189/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για την εν 
λόγω προµήθεια. Η ανωτέρω ΑΟΕ κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς µε το υπ’αριθµ 25128/18-7-
2017 διαβιβαστικό. ∆εδοµένου ότι  δεν κατατέθηκε καµία ένσταση, η Επιτροπή διενέργειας προέβη στην αποσφράγιση 
των οικονοµικών προσφορών και συνέταξε το υπ’αριθµ 28201/10-8-2017 πρακτικό µε το οποίο η επιτροπή προτείνει στην 
Οικονοµική Επιτροπή την ανάδειξη της PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ , το υψος της οικονοµικής 
προσφοράς της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 21.578,35 ευρώ, ως προσωρινου αναδόχου, διότι η προσφορά της είναι η 
µοναδική που είναι πλήρης , σύµφωνη µε τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και η χαµηλότερη από 
αυτήν του προϋπολογισµού της διακ/ξης. 
 
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά  
 

Αριθµ. απόφ.  150/2017 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  
2. άρθρου 26 του Ν.4024/2011, της υπ' αριθ ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’, Της υπ' αριθ. 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης  
3. τις διατάξεις του Ν 4412/2016 
4. την υπ’αριθµ 93/2017 ΑΟΕ 
5. τους όρους της υπ΄αριθ. 21070/19-6-2017 ∆ιακήρυξης 
6. τις υπ’ αριθ. 537& 538 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης  
7. τις βεβαιώσεις του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) 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 αντιστοιχα. 
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8. το υπ’ αριθµ.22824/3-7-2017 πρακτικό  αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής 
διαγωνισµού 
9. τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου 

   10. την 122/2017 ΑΟΕ  
   11 το υπ’αριθµ 28201/10-8-2017 πρακτικό αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

Εγκρίνει το υπ’ αριθ.28201/10-8-2017 πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισµού, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της 
παρούσας, αναδεικνύει την  PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  προσωρινό ανάδοχο του συνοπτικού 
διαγωνισµού µε τίτλο: «Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας για τους  υπαλλήλους του ∆ήµου Εορδαίας», της οποίας η 
οικονοµική προσφορά ανέρχεται σε ύψους ποσού 21.578,35 ευρώ µε ΦΠΑ. 
 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του N.4412/2016. 

 
   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  150/2017. 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σαββας Ζαµανιδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης 
Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Απόστολος Καϊδης 
Στέφανος Μπίγγας 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

              ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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