
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 50/2019 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 3-6-2019 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε 
την αρ. πρωτ.10732/29-5-2019 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: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
Έγκριση ή µη του πρακτικού έλεγχου των δικαιολογητικών των προσωρινών αναδόχων για την κατακύρωση 
της προµήθειας « Οργάνων και αστικού εξοπλισµού παιδικών χαρών του ∆ήµου Εορδαίας» προϋπολογισµού 
317.337,08 ευρώ (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ), αρ µελ 11/2018, ορισµός αναδόχων για τις οµάδες Α,Β & Ε. 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
      ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Φώτιος Ιορδανίδης                              1. Σάββας Ζαµανίδης 
2. Καιδης Απόστολος 2.Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
3. Γεώργιος Θεοδοσιάδης  3.Γεώργιος Καραϊσκος 
4. Στεφανος Μπιγγας 4. Ευσταθιος Κατσιδης 
5. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος  

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
   Ο Αντιπρόεδρος κ. Σοφοκλής Σιδηροπουλος , απόντος του Προέδρου κ. Σάββα Ζαµανιδη , κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών ότι 
µε την υπ’αριθµ. 18/2019 ΑΟΕ  µε την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:   
«1.Εγκρίθηκαν 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 ανέδειξε 
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 
αποφασίζει 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.» Με την 45/2019 ΑΟΕ τροποποιήθηκε το σκέλος 
3 και αποφασίστηκε η επανάληψη του διαγωνισµού για τις Οµάδες Γ και ∆ µετά από  επικαιροποίηση της 
µελέτης και των  όρων διακήρυξης. 
∆εδοµένου ότι κατά της 18/2019 ΑΟΕ δεν ασκήθηκε  προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ , 
προσκλήθηκαν οι προσωρινοί ανάδοχοι µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που 
περιγράφονται στην παρ. 2.2.9.2 της σχετικής διακήρυξης. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης και στον έλεγχο αυτών 
συντάσσοντας το υπ’αριθµ 8544/24-4-2019 πρακτικό το οποίο έχει ως εξής:   
«Στην Πτολεµαΐδα σήµερα την 24 Απριλίου 2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση στο ∆ήµο Εορδαίας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, 
η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 232/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να 
προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλαν οι προσωρινοί µειοδότες στο πλαίσιο 
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διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια«ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ»  (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 23361/2-11-2018), η οποία 
έλαβε τον υπ΄ αριθ. 66332 αριθµό συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 18PROC003941344. 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΡΟΥΓΚΑΤΣΟΣ   

2. Τακτικό Μέλος ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΗΛΙ∆ΟΥ 

3. Τακτικό Μέλος ΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΙΑΣ   

1.Με το υπ’ αριθ. 3982/21-2-2019 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών και 
ανάδειξης προσωρινού αναδόχουγια ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της 
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ» ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας για την οµάδα «Όργανα παιδικών χαρών», 
της «Βαφειάδης ∆ηµήτριος και σια Ο.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας για την οµάδα 
«∆άπεδα ασφαλείας» και της «Ηλεκτρικά-Φωτιστικά Αδελφοί Γραβάνη» ως προσωρινού αναδόχου της 
προµήθειας για την οµάδα «Φωτιστική σύνθεση & λοιπές Η/Μ εργασίες».Με τηνυπ΄αριθ. 18/2019 
απόφασητης Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες 
µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ. 
2.Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στους προσωρινούς αναδόχους µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, ηλεκτρονική 
πρόσκληση µε την οποία κλήθηκαν να υποβάλουν εντός προθεσµίας, είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής ειδοποίησης σε αυτούς, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 
2.2.9.2 της ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της 
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα 
(«προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και προσκοµίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας 
των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν µε αυτόν.  
3.Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ κοινοποιήθηκε στους προσωρινούς 
αναδόχους την 02-04-2019. Ο προσωρινός ανάδοχος «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ» για την οµάδα «Όργανα 
παιδικών χαρών» υπέβαλλε ηλεκτρονικά την 17-04-2019 το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης. Ο 
προσωρινός ανάδοχος «Βαφειάδης ∆ηµήτριος και σια Ο.Ε.» για την οµάδα «∆άπεδα ασφαλείας» 
υπέβαλλε ηλεκτρονικά την 16-04-2019 το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης. Ο προσωρινός ανάδοχος 
«Ηλεκτρικά-Φωτιστικά Αδελφοί Γραβάνη» για την οµάδα «Φωτιστική σύνθεση & λοιπές Η/Μ 
εργασίες» υπέβαλλε ηλεκτρονικά την 04-04-2019 το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης. Συνεπώς, η 
κατάθεσή όλων των µειοδοτών για κάθε µια από τις αντίστοιχες οµάδες που προαναφέρθηκαν ήταν 
εµπρόθεσµη.  
4. Η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν είναι τα ακόλουθα: 
---------------------------Πίνακας δικαιολογητικών--------------------------------- 
• Βαφειάδης ∆ηµήτριος και σια Ο.Ε. 
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του ∆ηµήτριου Βαφειάδη (8814/12-04-2019) 
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του Αναστάσιου Βαφειάδη (8813/12-04-2019) 
• Πιστοποιητικό πρωτοδικείου για «Βαφειάδης ∆ηµήτριος και Σια Ο.Ε.» (1746/12-04-2019) 
• Βεβαίωση ΤΕΕ (Μητρώο ποινών) για Βαφειάδη ∆ηµήτριο (143/04-02-2019) 
• Βεβαίωση ΤΕΕ για Πουλίδη ∆ηµήτριο (143/60740/04-02-2019)_1 
• Βεβαίωση ΤΕΕ για Πουλίδη ∆ηµήτριο (143/60740/04-02-2019)_2 
• Βεβαίωση ΤΕΕ για «Βαφειάδης ∆ηµήτριος και Σια Ο.Ε.» (143/6188/04-02-2019) 
• Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας για «Βαφειάδης ∆ηµήτριος και Σια Ο.Ε.» (52000/01-02-2019) 
• Ασφαλιστική ενηµερότητα για τον Βαφειάδη ∆ηµήτριο (174/13-03-2019) 
• Ασφαλιστική ενηµερότητα για τον Πουλίδη ∆ηµήτριο (175/13-03-2019) 
• Βεβαίωση ΕΤΑΑ για «Βαφειάδης ∆ηµήτριος και Σια Ο.Ε.» (74/04-02-2019) 
• Αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το δηµόσιο της «Βαφειάδης ∆ηµήτριος και Σια Ο.Ε.» 

(66528616/10-04-2019) 
• Βεβαίωση ΜΕΕΠ – 19923 
• Βεβαίωση ΕΕΤΕΜ για Βαφειάδη ∆ηµήτριο (188/04-02-2019) 
• Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου Κοζάνης για «Βαφειάδης ∆ηµήτριος και Σια Ο.Ε.» (587/15-04-2019) 
• Καταστατικό σύστασης της «Βαφειάδης ∆ηµήτριος και Σια Ο.Ε.» και τροποποιήσεις 
• Ένορκη βεβαίωση ενώπιον συµβολαιογράφου (29908/03-12-2018 
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• Κατάσταση δραστηριοτήτων της «Βαφειάδης ∆ηµήτριος και Σια Ο.Ε.» (05-04-2019) 
• Υπεύθυνη ∆ήλωση 1 10-04-2019 
• Υπεύθυνη ∆ήλωση 2 10-04-2019 
• Υπεύθυνη ∆ήλωση 3 10-04-2019 
 
• Ηλεκτρικά-Φωτιστικά Αδελφοί Γραβάνη 
• Πιστοποιητικό πρωτοδικείου για «Ηλεκτρικά – φωτιστικά αδελφοιΓραβάνηα.ε.» περί µη πτώχευσης 

(481/18-01-2019) 
• Πιστοποιητικό πρωτοδικείου για «Ηλεκτρικά – φωτιστικά αδελφοιΓραβάνηα.ε.» περί µη κατάθεσης 

δικογράφου αίτησης πτώχευσης δήλωσης παύσης πληρωµών (2489/23-01-2019) 
• Πιστοποιητικό πρωτοδικείου για «Ηλεκτρικά – φωτιστικά αδελφοιΓραβάνηα.ε.» περί µη θέσεως σε 

αναγκαστική διαχείριση (2488/23-01-2019) 
• Πιστοποιητικό πρωτοδικείου για «Ηλεκτρικά – φωτιστικά αδελφοιΓραβάνηα.ε.» περί µη κατάθεσης 

δικογράφου εκκαθαριστή / συνεκκαθαριστή (2490/23-01-2019) 
• Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από ΓΕΜΗ (793688.1143319/03-04-2019) 
• Ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ (12348/30-05-2014) 
• Γενικό πιστοποιητικό από ΓΕΜΗ (793688.1143318/03-04-2019) 
• Ανάκληση και διαβίβαση δεδοµένων α.ε. στο ΓΕΜΗ (6814/11-06-2013) 
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του Αιµίλιου Γραβάνη (39459/19-03-2019) 
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του Θωµά Γραβάνη (39483/19-03-2019) 
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου της Ευτέρπης ∆αµάσκου (39436/19-03-2019) 
• Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας για «Ηλεκτρικά – φωτιστικά αδελφοιΓραβάνηα.ε.» (129651/18-

03-2019) 
• Αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το δηµόσιο της «Ηλεκτρικά – φωτιστικά 

αδελφοιΓραβάνηα.ε.» (66401853/18-03-2019) 
• Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης για «Ηλεκτρικά – φωτιστικά αδελφοιΓραβάνηα.ε.» 

(Μ174/08-01-2019) 
• Καταστατικό σύστασης της «Ηλεκτρικά – φωτιστικά αδελφοιΓραβάνηα.ε.» (1385/17-05-1990) και 

τροποποιήσεις (515/23-01-2003 και 8754/29-07-2010) 
• ΦΕΚ καταχώρησης στο ΓΕΜΗ (5350/04-06-2014) 
• Ένορκη βεβαίωση ενώπιον ειρηνοδίκη (1354/04-04-2019 
• Κατάσταση δραστηριοτήτων της «Ηλεκτρικά – φωτιστικά αδελφοιΓραβάνηα.ε..» (03-04-2019) 
• Υπεύθυνη ∆ήλωση 1 03-04-2019 
• Υπεύθυνη ∆ήλωση 2 03-04-2019 
• Υπεύθυνη ∆ήλωση 3 03-04-2019 
• Υπεύθυνη ∆ήλωση 4 03-04-2019 
 
• ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ 
• Πιστοποιητικό πρωτοδικείου για «ΕΓΝΑΤΙΑ α.τ.ε.β.ε.» (520/27-11-2018) 
• Πιστοποιητικό πρωτοδικείου για «ΕΓΝΑΤΙΑ α.τ.ε.β.ε.» (144/11-04-2019) 
• Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από ΓΕΜΗ (709713.1018059/03-12-2018) 
• Ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ (1298583/18-09-2018) 
• Γενικό πιστοποιητικό από ΓΕΜΗ (709713.1018057/03-12-2018) 
• Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από ΓΕΜΗ (787248.1133698/26-03-2019) 
• Ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ (1298583/18-09-2018) 
• Γενικό πιστοποιητικό από ΓΕΜΗ (787248.1133697/26-03-2019) 
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του Ιωάννη Στάµου (5463/26-11-2018) 
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του Νικόλαου Τσιάτα (5465/26-11-2018) 
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του Ιωάννη Μουστάκα (5461/26-11-2018) 
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του Παναγιώτη Αποστολίδη (5459/26-11-2018) 
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του Ηρακλή Αποστολίδη (5457/26-11-2018) 
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου της ΠαρθέναςΑποστολίδου (5475/26-11-2018) 
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου της ΌλγαςΑποστολίδου (5476/26-11-2018) 
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του Ιωάννη Στάµου (1752/11-04-2019) 
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του Νικόλαου Τσιάτα (1754/11-04-2019) 
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του Ιωάννη Μουστάκα (1748/10-04-2019) 
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του Παναγιώτη Αποστολίδη (1746/10-04-2019) 
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του Ηρακλή Αποστολίδη (1740/10-04-2019) 
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου της ΠαρθέναςΑποστολίδου (1745/10-04-2019) 
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου της ΌλγαςΑποστολίδου (1744/10-04-2019) 
• Ασφαλιστική ενηµερότητα ΕΦΚΑ του Ιωάννη Στάµου (934/17-08-2018) 
• Ασφαλιστική ενηµερότητα ΕΦΚΑ του Νικόλαου Τσιάτα (933/17-08-2018) 
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• Ασφαλιστική ενηµερότητα ΕΦΚΑ του Ιωάννη Μουστάκα (952/23-08-2018) 
• Πιστοποιητικό ΕΦΚΑ του Παναγιώτη Αποστολίδη (1310677/05-11-2018) 
• Πιστοποιητικό ΕΦΚΑ του Ηρακλή Αποστολίδη (1310745/05-11-2018) 
• Πιστοποιητικό ΕΦΚΑ της Παρθένας Αποστολίδου (1310701/05-11-2018) 
• Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας ΕΦΚΑ της Όλγας Αποστολίδου (1801/05-11-2018) 
• Ασφαλιστική ενηµερότητα ΕΦΚΑ του Ιωάννη Στάµου (12/08-01-2019) 
• Ασφαλιστική ενηµερότητα ΕΦΚΑ του Νικόλαου Τσιάτα (9/08-01-2019) 
• Ασφαλιστική ενηµερότητα ΕΦΚΑ του Ιωάννη Μουστάκα (11/08-01-2019) 
• Πιστοποιητικό ΕΦΚΑ του Παναγιώτη Αποστολίδη (18120/07-01-2019) 
• Πιστοποιητικό ΕΦΚΑ του Ηρακλή Αποστολίδη (18085/07-01-2019) 
• Πιστοποιητικό ΕΦΚΑ της Παρθένας Αποστολίδου (18138/07-01-2019) 
• Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας ΕΦΚΑ της Όλγας Αποστολίδου (1809/09-11-2019) 
• Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας για «ΕΓΝΑΤΙΑ α.τ.ε.β.ε.» (361442/31-07-2018) 
• Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας για «ΕΓΝΑΤΙΑ α.τ.ε.β.ε.» (10287/09-01-2019) 
• Αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το δηµόσιο της «ΕΓΝΑΤΙΑ α.τ.ε.β.ε.» (65822115/13-11-

2018) 
• Αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το δηµόσιο της «ΕΓΝΑΤΙΑ α.τ.ε.β.ε.» (66421309/20-03-

2019) 
• Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου Γρεβενών για «ΕΓΝΑΤΙΑ α.τ.ε.β.ε.» (1229/06-12-2018) 
• Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου Γρεβενών για «ΕΓΝΑΤΙΑ α.τ.ε.β.ε.» (436/09-04-2019) 
• Έγγραφο του ΣΕΠΕ (451250/07-12-2018) 
• Ένορκη βεβαίωση ενώπιον συµβολαιογράφου (22554/07-12-2018) 
• Κατάσταση δραστηριοτήτων της «ΕΓΝΑΤΙΑ α.τ.ε.β.ε.» (03-12-2018) 
• Κατάσταση δραστηριοτήτων της «ΕΓΝΑΤΙΑ α.τ.ε.β.ε.» (08-04-2019) 
• Βεβαίωση µετόχων της «ΕΓΝΑΤΙΑ α.τ.ε.β.ε.» (16-11-2018) 
• Κατάσταση µετόχων της «ΕΓΝΑΤΙΑ α.τ.ε.β.ε.» (16-11-2018) 
• Βεβαίωση µετόχων της «ΕΓΝΑΤΙΑ α.τ.ε.β.ε.» (01-04-2019) 
• Κατάσταση µετόχων της «ΕΓΝΑΤΙΑ α.τ.ε.β.ε.» (01-04-2019) 
• Υπεύθυνη ∆ήλωση 1 17-04-2019 
• Καταστατικό σύστασης της «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» (5182/12-11-1997) 
• Πρακτικό συνεδρίασης για συµµετοχή στο διαγωνισµό (1766/05-12-2018) 
 
5. Επίσης, οι προσωρινοί ανάδοχοι έκαστης οµάδας κατέθεσαν στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, λαµβάνοντας τον 
υπ’ αριθ. 8322/22-04-2019 αριθµό πρωτοκόλλου «Βαφειάδης ∆ηµήτριος και Σια Ο.Ε.», υπ’ αριθ. 7119/05-04-
2019 αριθµό πρωτοκόλλου «Ηλεκτρικά – φωτιστικά αδελφοί Γραβάνηα.ε.», υπ’ αριθ. 8135/18-04-2019 αριθµό 
πρωτοκόλλου «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» φάκελους δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στο παραπάνω άρθρο της 
διακήρυξης, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας. Συνεπώς, η 
κατάθεση των φακέλων µε τα έντυπα δικαιολογητικά είναι εµπρόθεσµη. 
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση έκαστου φακέλου και σε µονογραφή των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στους φάκελους είναι τα ακόλουθα: 
• Βαφειάδης ∆ηµήτριος και σια Ο.Ε. 
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του ∆ηµήτριου Βαφειάδη (8814/12-04-2019) 
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του Αναστάσιου Βαφειάδη (8813/12-04-2019) 
• Πιστοποιητικό πρωτοδικείου για «Βαφειάδης ∆ηµήτριος και Σια Ο.Ε.» (1746/12-04-2019) 
• Βεβαίωση ΤΕΕ (Μητρώο ποινών) για Βαφειάδη ∆ηµήτριο (143/04-02-2019) 
• Βεβαίωση ΤΕΕ για Πουλίδη ∆ηµήτριο (143/60740/04-02-2019)_1 
• Βεβαίωση ΤΕΕ για Πουλίδη ∆ηµήτριο (143/60740/04-02-2019)_2 
• Βεβαίωση ΤΕΕ για «Βαφειάδης ∆ηµήτριος και Σια Ο.Ε.» (143/6188/04-02-2019) 
• Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας για «Βαφειάδης ∆ηµήτριος και Σια Ο.Ε.» (52000/01-02-2019) 
• Ασφαλιστική ενηµερότητα για τον Βαφειάδη ∆ηµήτριο (174/13-03-2019) 
• Ασφαλιστική ενηµερότητα για τον Πουλίδη ∆ηµήτριο (175/13-03-2019) 
• Βεβαίωση ΕΤΑΑ για «Βαφειάδης ∆ηµήτριος και Σια Ο.Ε.» (74/04-02-2019) 
• Αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το δηµόσιο της «Βαφειάδης ∆ηµήτριος και Σια Ο.Ε.» 

(66528616/10-04-2019) 
• Βεβαίωση ΜΕΕΠ – 19923 
• Βεβαίωση ΕΕΤΕΜ για Βαφειάδη ∆ηµήτριο (188/04-02-2019) 
• Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου Κοζάνης για «Βαφειάδης ∆ηµήτριος και Σια Ο.Ε.» (587/15-04-2019) 
• Καταστατικό σύστασης της «Βαφειάδης ∆ηµήτριος και Σια Ο.Ε.» και τροποποιήσεις 
• Ένορκη βεβαίωση ενώπιον συµβολαιογράφου (29908/03-12-2018 
• Κατάσταση δραστηριοτήτων της «Βαφειάδης ∆ηµήτριος και Σια Ο.Ε.» (05-04-2019) 
• Υπεύθυνη ∆ήλωση 1 10-04-2019 
• Υπεύθυνη ∆ήλωση 2 10-04-2019 
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• Υπεύθυνη ∆ήλωση 3 10-04-2019 
• Υποβλητικό φακέλου δικαιολογητικών (8322/22-04-2019) 
• Κατάλογος δικαιολογητικών 
 
• Ηλεκτρικά-Φωτιστικά Αδελφοί Γραβάνη 
• Πιστοποιητικό πρωτοδικείου για «Ηλεκτρικά – φωτιστικά αδελφοιΓραβάνηα.ε.» περί µη πτώχευσης 

(481/18-01-2019) 
• Πιστοποιητικό πρωτοδικείου για «Ηλεκτρικά – φωτιστικά αδελφοιΓραβάνηα.ε.» περί µη κατάθεσης 

δικογράφου αίτησης πτώχευσης δήλωσης παύσης πληρωµών (2489/23-01-2019) 
• Πιστοποιητικό πρωτοδικείου για «Ηλεκτρικά – φωτιστικά αδελφοιΓραβάνηα.ε.» περί µη θέσεως σε 

αναγκαστική διαχείριση (2488/23-01-2019) 
• Πιστοποιητικό πρωτοδικείου για «Ηλεκτρικά – φωτιστικά αδελφοιΓραβάνηα.ε.» περί µη κατάθεσης 

δικογράφου εκκαθαριστή / συνεκκαθαριστή (2490/23-01-2019) 
• Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από ΓΕΜΗ (793688.1143319/03-04-2019) 
• Ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ (12348/30-05-2014) 
• Γενικό πιστοποιητικό από ΓΕΜΗ (793688.1143318/03-04-2019) 
• Ανάκληση και διαβίβαση δεδοµένων α.ε. στο ΓΕΜΗ (6814/11-06-2013) 
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του Αιµίλιου Γραβάνη (39459/19-03-2019) 
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του Θωµά Γραβάνη (39483/19-03-2019) 
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου της Ευτέρπης ∆αµάσκου (39436/19-03-2019) 
• Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας για «Ηλεκτρικά – φωτιστικά αδελφοιΓραβάνηα.ε.» (129651/18-

03-2019) 
• Αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το δηµόσιο της «Ηλεκτρικά – φωτιστικά 

αδελφοιΓραβάνηα.ε.» (66401853/18-03-2019) 
• Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης για «Ηλεκτρικά – φωτιστικά αδελφοιΓραβάνηα.ε.» 

(Μ174/08-01-2019) 
• Ένορκη βεβαίωση ενώπιον ειρηνοδίκη (1354/04-04-2019 
• Κατάσταση δραστηριοτήτων της «Ηλεκτρικά – φωτιστικά αδελφοιΓραβάνηα.ε..» (03-04-2019) 
 
• ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ 
• Πιστοποιητικό πρωτοδικείου για «ΕΓΝΑΤΙΑ α.τ.ε.β.ε.» (520/27-11-2018) 
• Πιστοποιητικό πρωτοδικείου για «ΕΓΝΑΤΙΑ α.τ.ε.β.ε.» (144/11-04-2019) 
• Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από ΓΕΜΗ (709713.1018059/03-12-2018) 
• Ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ (1298583/18-09-2018) 
• Γενικό πιστοποιητικό από ΓΕΜΗ (709713.1018057/03-12-2018) 
• Χορήγηση βεβαίωσης τµήµατος εµπορίου και τουρισµού (407-1/02-07-213) 
• Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από ΓΕΜΗ (787248.1133698/26-03-2019) 
• Ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ (1298583/18-09-2018) 
• Γενικό πιστοποιητικό από ΓΕΜΗ (787248.1133697/26-03-2019) 
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του Ιωάννη Στάµου (5463/26-11-2018) 
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του Νικόλαου Τσιάτα (5465/26-11-2018) 
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του Ιωάννη Μουστάκα (5461/26-11-2018) 
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του Παναγιώτη Αποστολίδη (5459/26-11-2018) 
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του Ηρακλή Αποστολίδη (5457/26-11-2018) 
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου της Παρθένας Αποστολίδου (5475/26-11-2018) 
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου της Όλγας Αποστολίδου (5476/26-11-2018) 
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του Ιωάννη Στάµου (1752/11-04-2019) 
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του Νικόλαου Τσιάτα (1754/11-04-2019) 
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του Ιωάννη Μουστάκα (1748/10-04-2019) 
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του Παναγιώτη Αποστολίδη (1746/10-04-2019) 
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του Ηρακλή Αποστολίδη (1740/10-04-2019) 
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου της Παρθένας Αποστολίδου (1745/10-04-2019) 
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου της Όλγας Αποστολίδου (1744/10-04-2019) 
• Ασφαλιστική ενηµερότητα ΕΦΚΑ του Ιωάννη Στάµου (934/17-08-2018) 
• Ασφαλιστική ενηµερότητα ΕΦΚΑ του Νικόλαου Τσιάτα (933/17-08-2018) 
• Ασφαλιστική ενηµερότητα ΕΦΚΑ του Ιωάννη Μουστάκα (952/23-08-2018) 
• Πιστοποιητικό ΕΦΚΑ του Παναγιώτη Αποστολίδη (1310677/05-11-2018) 
• Πιστοποιητικό ΕΦΚΑ του Ηρακλή Αποστολίδη (1310745/05-11-2018) 
• Πιστοποιητικό ΕΦΚΑ της Παρθένας Αποστολίδου (1310701/05-11-2018) 
• Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας ΕΦΚΑ της Όλγας Αποστολίδου (1801/05-11-2018) 
• Ασφαλιστική ενηµερότητα ΕΦΚΑ του Ιωάννη Στάµου (12/08-01-2019) 
• Ασφαλιστική ενηµερότητα ΕΦΚΑ του Νικόλαου Τσιάτα (9/08-01-2019) 
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• Ασφαλιστική ενηµερότητα ΕΦΚΑ του Ιωάννη Μουστάκα (11/08-01-2019) 
• Πιστοποιητικό ΕΦΚΑ του Παναγιώτη Αποστολίδη (18120/07-01-2019) 
• Πιστοποιητικό ΕΦΚΑ του Ηρακλή Αποστολίδη (18085/07-01-2019) 
• Πιστοποιητικό ΕΦΚΑ της Παρθένας Αποστολίδου (18138/07-01-2019) 
• Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας ΕΦΚΑ της Όλγας Αποστολίδου (1809/09-11-2019) 
• Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας για «ΕΓΝΑΤΙΑ α.τ.ε.β.ε.» (361442/31-07-2018) 
• Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας για «ΕΓΝΑΤΙΑ α.τ.ε.β.ε.» (10287/09-01-2019) 
• Αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το δηµόσιο της «ΕΓΝΑΤΙΑ α.τ.ε.β.ε.» (65822115/13-11-

2018) 
• Αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το δηµόσιο της «ΕΓΝΑΤΙΑ α.τ.ε.β.ε.» (66421309/20-03-

2019) 
• Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου Γρεβενών για «ΕΓΝΑΤΙΑ α.τ.ε.β.ε.» (1229/06-12-2018) 
• Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου Γρεβενών για «ΕΓΝΑΤΙΑ α.τ.ε.β.ε.» (436/09-04-2019) 
• Έγγραφο του ΣΕΠΕ (451250/07-12-2018) 
• Ένορκη βεβαίωση ενώπιον συµβολαιογράφου (22554/07-12-2018) 
• Κατάσταση δραστηριοτήτων της «ΕΓΝΑΤΙΑ α.τ.ε.β.ε.» (03-12-2018) 
• Κατάσταση δραστηριοτήτων της «ΕΓΝΑΤΙΑ α.τ.ε.β.ε.» (08-04-2019) 
• Βεβαίωση µετόχων της «ΕΓΝΑΤΙΑ α.τ.ε.β.ε.» (16-11-2018) 
• Κατάσταση µετόχων της «ΕΓΝΑΤΙΑ α.τ.ε.β.ε.» (16-11-2018) 
• Βεβαίωση µετόχων της «ΕΓΝΑΤΙΑ α.τ.ε.β.ε.» (01-04-2019) 
• Κατάσταση µετόχων της «ΕΓΝΑΤΙΑ α.τ.ε.β.ε.» (01-04-2019) 
• Υπεύθυνη ∆ήλωση 1 17-04-2019 
• Καταστατικό σύστασης της «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» (5182/12-11-1997) 
• Πρακτικό συνεδρίασης για συµµετοχή στο διαγωνισµό (1766/05-12-2018) 
• Υποβλητικό φακέλου δικαιολογητικών (8135/18-04-2019) 
 
6. Από τα ανωτέρω προέκυψε ότι οι ένορκες βεβαιώσεις των «Βαφειάδης ∆ηµήτριος και Σια Ο.Ε.» (03-12-
2018) και «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» (07-12-2018) παρήλθαν του προβλεπόµενου τριµήνου (διάστηµα κατά το 
οποίο είναι έγκυρες) κατά την ειδοποίηση των µειοδοτών µέσω συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ την 02-04-2019. Ως εκ 
τούτου ειδοποιήθηκαν µέσω συστήµατος µε τα υπ’ αριθµό 9366/09-05-2019 και 9586/14-05-2019 έγγραφα 
αντίστοιχα προκειµένου να προσκοµίσουν εντός πέντε (5) ηµερών τις έγκυρες ένορκες βεβαιώσεις. Την 14-05-
2019 η «Βαφειάδης ∆ηµήτριος και Σια Ο.Ε.»υπέβαλε µέσω συστήµατος την υπ’ αριθµό 30107/14-05-2019 
ένορκη βεβαίωση ενώπιον συµβολαιογράφου την οποία υπέβαλε και έντυπη την 14-05-2019 (αριθµός 
πρωτοκόλλου 9666). Την 16-05-2019 η «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» υπέβαλε µέσω συστήµατος την υπ’ αριθµό 
23144/14-05-2019 ένορκη βεβαίωση ενώπιον συµβολαιογράφου την οποία υπέβαλε και έντυπη την 17-05-
2019 (αριθµός πρωτοκόλλου 9929). 
7. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σ έντυπη µορφή 
είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης.  
8. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή να κατακυρωθεί στην «ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΑΤΕΒΕ» η προµήθεια για την οµάδα «Όργανα παιδικών χαρών», στην «Βαφειάδης ∆ηµήτριος και σια 
Ο.Ε.» η προµήθεια για την οµάδα «∆άπεδα ασφαλείας» και στην «Ηλεκτρικά-Φωτιστικά Αδελφοί 
Γραβάνη» η προµήθεια για την οµάδα «Φωτιστική σύνθεση & λοιπές Η/Μ εργασίες» γιατί κατέθεσαν 
όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται…..» 
 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 50/2019 

     Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010, τις διατάξεις του ν 4555/2018 , τις διατάξεις 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 
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8. την υπ’ αριθ. 23361/2-11-2018 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου µε Α∆ΑΜ 18PROC003941344 
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. τις υπ’αριθµ 18/2019 & 45/2019 ΑΟΕ  
11. το υπ’αριθµ 8544/24-4-2019 πρακτικό έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

1.Εγκρίνει το υπ’ αριθ.  8544/24-4-2019  πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών 
αναδόχων για την κατακύρωση της προµήθειας « Οργάνων και αστικού εξοπλισµού παιδικών χαρών του 
∆ήµου Εορδαίας» προϋπολογισµού 317.337,08 ευρώ (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ), αρ µελ 11/2018, ορισµός 
αναδόχων για τις οµάδες Α,Β & Ε, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης. 
 
2.Εγκρίνει το αποτέλεσµα της διαδικασίας όπως αυτό εµφαίνεται στο ως άνω πρακτικό και κατακυρώνει το 
αποτέλεσµα της ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας για την προµήθεια « Οργάνων και αστικού 
εξοπλισµού παιδικών χαρών του ∆ήµου Εορδαίας» προϋπολογισµού 317.337,08 ευρώ (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ & 
ΣΑΤΑ), στους κατωθι αναγραφόµενους αναδόχους ως εξής: 
 α) για την «Οµάδα Α» - «Όργανα παιδικών χαρών»,  στον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία  
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ», του οποίου η προσφορά ανέρχεται στο ποσό 56.986,00 € (χωρίς ΦΠΑ) µε ΑΦΜ 
094162928 ∆ΟΥ Γρεβενών,  
β) για την «Οµάδα Β» - «∆άπεδα ασφαλείας» στον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία «Βαφειάδης 
∆ηµήτριος και σια Ο.Ε.», του οποίου η προσφορά ανέρχεται στο ποσό 94.525,00 € (χωρίς ΦΠΑ) µε ΑΦΜ 
099885996 ∆ΟΥ Πτολεµαίδας   
γ) για την «Οµάδα Ε» - «Φωτιστική σύνθεση & λοιπές Η/Μ εργασίες» στον οικονοµικό φορέα µε την 
επωνυµία «Ηλεκτρικά-Φωτιστικά Αδελφοί Γραβάνη», του οποίου η προσφορά ανέρχεται στο ποσό 
29.315,00 € (χωρίς ΦΠΑ) µε ΑΦΜ 094296605 ∆ΟΥ Θεσσαλονίκης 
γιατί η προσφορά τους είναι πλήρης ,  σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές 
και προσφέρουν  τις χαµηλότερες τιµές για τις ανωτέρω οµάδες. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενωπιον της ΑΕΠΠ , κατ’ εφαρµογή του σχετικού 
άρθρου της υπ’αρθµ 23361/2-11-2018   διακήρυξης ∆ηµάρχου µε Α∆ΑΜ18PROC003941344. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 50/2019. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σοφοκλής Σιδηροπουλος 

 

                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης 
Καιδης Αποστολος 
Στέφανος Μπίγγας 

                  Γεώργιος Θεοδοσιάδης 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

     Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
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