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∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 7ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 2-5-2019 ηµέρα Πέµπτη 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.8537/24-4-2019 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: 
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 
Ανάκληση εν µέρει της υπ΄αρίθµ 18/2019 Α.Ο.Ε στο σκέλος 3, για την προµήθεια «Οργάνων και αστικού 
εξοπλισµού παιδικών χαρών του ∆ήµου Εορδαίας», προϋπολογισµού 317.337,08 ευρώ (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ & 
ΣΑΤΑ), αρ µελ 11/2018 και λήψη απόφασης σχετικής µε την επανάληψη του διαγωνισµού για τις Οµάδες Γ και 
∆ µετά από επικαιροποίηση της µελέτης και των όρων διακήρυξης. 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
      ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης   
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Καιδης Απόστολος  
6. Γεώργιος Καραϊσκος 
7. Ευσταθιος Κατσιδης 

 

8. Στεφανος Μπιγγας  
9. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος  

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών την 
υπ’αριθµ 18-2019 ΑΟΕ µε την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:   
«1.Εγκρίθηκε α)το υπ’αριθ. 27149/13-12-2018 πρακτικό διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και 
τεχνικών προσφορών καθώς και β) το υπ’αριθµ. 3982/21-2-2019 πρακτικό αποσφράγισης οικονοµικών 
προσφορών της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την προµήθεια «Οργάνων και αστικού εξοπλισµού παιδικών χαρών του ∆ήµου Εορδαίας»,  
προϋπολογισµού 317.337,08 ευρώ (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ), αρ µελ 11/2018, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης. 
2. Εγκρίθηκε το αποτέλεσµα της διαδικασίας όπως αυτό εµφαίνεται στα ως άνω πρακτικά και αναδεικνύει 
προσωρινούς µειοδότες τους κατωθι αναγραφόµενους οικονοµικούς φορείς:   

• Της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ», η οποία ανέρχεται στο ποσό 56.986,00 € (χωρίς ΦΠΑ) για την «Οµάδα 1» - 
«Όργανα παιδικών χαρών». 

• Της «Βαφειάδης ∆ηµήτριος και σια Ο.Ε.», η οποία ανέρχεται στο ποσό 94.525,00 € (χωρίς ΦΠΑ) για 
την «Οµάδα 2» - «∆άπεδα ασφαλείας». 

• Της «Ηλεκτρικά-Φωτιστικά Αδελφοί Γραβάνη», η οποία ανέρχεται στο ποσό 29.315,00 € (χωρίς ΦΠΑ) 
για την «Οµάδα 5» - «Φωτιστική σύνθεση & λοιπές Η/Μ εργασίες». 

γιατί οι προσφορές τους είναι πλήρεις, σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές 
και προσφέρουν τη χαµηλότερη τιµή έκαστος για κάθε µια από τις προαναφερόµενες οµάδες.  
3. Για τις οµάδες ∆ «Αστικός εξοπλισµός» και Γ «Πληροφοριακές πινακίδες εισόδου» η Επιτροπή αποφάσισε 
σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 106 του νόµου 4412/2018 την µαταίωση της διαδικασίας  
και την επανάληψη αυτής µε τους ίδιους όρους….» 
Το γρ. Προµηθειων στην υπ’αριθµ 7947/16-4-2019  εισήγησή του αναφέρει τα εξής: 

«Με την ανωτέρω απόφαση 18/2019  η Οικονοµική Επιτροπή αποφάσισε: 
 «Για τις οµάδες ∆ «Αστικός εξοπλισµός» και Γ «Πληροφοριακές πινακίδες εισόδου» η επιτροπή αποφασίζει την 
σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 106 του νόµου 4412/2018 µαταίωση της διαδικασίας  και 
την επανάληψη αυτής µε τους ίδιους όρους». 

∆εδοµένου ότι την 1/4/2019 δηµοσιεύθηκε ο Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α’), µε τον 
οποίο εκτός των άλλων ψηφίστηκαν και σηµαντικές  τροποποιήσεις του Ν.4412/2016, και καθώς δεν 

ΑΔΑ: ΩΙ6ΨΩΡ6-2Κ1



δηµοσιεύθηκε η προκήρυξη του επαναληπτικού διαγωνισµού πριν την δηµοσίευση του νόµου, παρακαλούµε 
να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω: 

1. Ανάκληση εν µέρει της Α.Ο.Ε. 18/2019 όσον αφορά το σκέλος της επανάληψης και  
2. Απόφαση για την επανάληψη του διαγωνισµού για τις Οµάδες Γ και ∆ µετά από  

επικαιροποίηση της µελέτης και των  όρων διακήρυξης» 
 
 Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ.  45/2019 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010, τις διατάξεις του ν 4555/2018 , τις διαταξεις του 
ν.4412/2016 
2. Το Π.∆. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες, 
3. Με την έγκριση του Προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε µε την υπ’ 
αριθµ. 363/2018 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και νοµιµοποιήθηκε µε την αρ. πρωτ. 4080/14-1-2019 
Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης (Α∆Α 698ΦΟΡ1Γ-Λ∆Ο), εκδόθηκε η υπ’αριθµ. 58/15-1-2019 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης του ∆ηµάρχου µε α/α 1 αριθµό καταχώρησης στο µητρώο δεσµεύσεων για το έτος 
2019 4. το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018. 
5. την υπ’αριθµ 174/2018 Α∆Σ & το πρωτογενές αίτηµα µε Α∆ΑΜ18REQ003852931 
6. την 752/21915/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ∆ηµάρχου µε Α∆ΑΜ 18REQ003856464  

7. την αριθµ. µελ. 11/2018 
8. την υπ’ αριθ. 23361/2-11-2018 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου 
9. το µε αριθµ. 27149/13-12-2018 πρακτικό διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών 
προσφορών & το µε αριθµ. 3982/21-2-2019 πρακτικό  αποσφράγισης οικονοµικών  προσφορών 
10. την υπ’αριθµ 18/2019 ΑΟΕ 
11. την υπ’αριθµ 7947/16-4-2019 εισήγηση του Γρ. Προµηθειών 
 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 

 
1. Ανακαλεί  εν µέρει την Α.Ο.Ε. 18/2019 µόνο ως προς το σκέλος 3 
2.  Αποφασίζει την επανάληψη του διαγωνισµού για τις Οµάδες Γ και ∆ µετά από  επικαιροποίηση της 

µελέτης και των  όρων διακήρυξης. 
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αρίθµ 18/2019 Α.Ο.Ε. 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  45/2019. 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης 

Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
Ευσταθιος Κατσιδης 
Καιδης Αποστολος 

Σοφοκλης Σιδηροπουλος 
Στέφανος Μπίγγας 

                   Γεωργιος Καραϊσκος 
                  Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

     ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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