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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της 20ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 28-11-2019 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ 24111/22-11-2019 
πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 
όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω 
θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
∆ιόρθωση στοιχείων στις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν την προµήθεια «Μηχανηµάτων  έργου (Ένα Καλαθοφόρο 
όχηµα, Ένας Φορτωτής-Εκσκαφέας, Ένα Αποφρακτικό όχηµα) για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας», αρ. µελ. 16/2019, 
προϋπολογισµού 318.500,00€ χωρίς ΦΠΑ24%, τροπ/ση εν µέρει της 114/2019 AOE. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας  
7. Αθανάσιος Τουρτουρης  
8. ∆ηµήτριος Σπόντης  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Το µέλος Ευστάθιος Κοκκινιδης δήλωσε κώλυµα και στην θέση του κλήθηκε ο αναπληρωτής του κ Αθ. Τουρτουρης.  
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα , έθεσε υπόψη των µελών ότι µε την υπ’αριθµ 114/2019 ΑΟΕ, εγκρίθηκε 
η µελέτη , τα τεύχη δηµοπράτησης και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την 
σύναψη δηµόσιας σύµβασης για την προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια µηχανηµάτων έργου ( ένα καλαθοφορο όχηµα, ένας 
φορτωτής – εκσκαφέας, ένα αποφρακτικό όχηµα) για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας» , προϋπολογισµού 394.940,00 ευρώ, 
χρηµατοδότηση από ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ . Με το υπ’αριθµ 24439/26-11-2019 έγγραφό της η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
µας αναφέρει τα εξής: 
«…..Σας ενηµερώνουµε ότι εκ παραδροµής στην τεχνική περιγραφή της προµήθειας του θέµατος και συγκεκριµένα στις 
απαιτήσεις του φορτωτή-εκσκαφέα αναφέρονται οι ακόλουθες απαιτήσεις: 

- στην παρ. 4.2.1. των τεχνικών προδιαγραφών αναφέρεται: «…Η δεξαµενή καυσίµου θα πρέπει να είναι πλαστική 
και να διαθέτει µεταλλική θωράκιση για µεγαλύτερη ασφάλεια…», έναντι του ορθού «Η δεξαµενή καυσίµου θα 
πρέπει να είναι πλαστική και είναι επιθυµητό να διαθέτει µεταλλική θωράκιση για µεγαλύτερη ασφάλεια»,  

- στην παρ. παρ. 4.2.9 των τεχνικών προδιαγραφών αναφέρεται «…Η δύναµη εκσκαφής του κάδου θα είναι 
τουλάχιστον 5.500 κιλά καθώς επίσης και η δύναµη εκσκαφής του µπαστουνιού (µε συµπτυγµένη την µπούµα) θα 
πρέπει να είναι πάνω από 4.000 κιλά.» έναντι του ορθού «Η δύναµη εκσκαφής του κάδου θα είναι τουλάχιστον 
5.500 κιλά καθώς επίσης και η δύναµη εκσκαφής του µπαστουνιού (µε συµπτυγµένη την µπούµα) θα πρέπει να είναι 
πάνω από 3.400 κιλά.».   

Η διόρθωση των ανωτέρω σφαλµάτων κρίνεται απαραίτητη, καθώς η υφιστάµενη εσφαλµένη διατύπωση ελαχιστοποιεί τον 
αριθµό των κατασκευαστών που µπορούν να συµµετέχουν.  
 

ΑΔΑ: ΩΛΥΑΩΡ6-ΥΝ0



Παρακαλούµε για δική σας απόφαση σχετικά µε την τροποποίηση των δύο αυτών στοιχείων της τεχνικής περιγραφής και 
του πίνακα συµµόρφωσης ώστε να επιτευχθεί ο απαραίτητος ανταγωνισµός και να διαφυλαχθεί το κύρος του 
διαγωνισµού……» 
                                                                        
Ύστερα από διαλογική συζήτηση ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
 

Αριθµ. απόφ. 126/2019 
 
   Η Οικονοµική Επιτροπή  έχοντας υπόψη   
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροπ/κε και ισχύει. 
2. τις διατάξεις του Ν4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν 
3. την υπ’αριθµ 114/2019 
4. το υπ’αριθµ 24439/26-11-2019 έγγραφό της η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

Τροποποιεί εν µέρει την 114/2019 ΑΟΕ ως προς το σκέλος 1 στο οποίο εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και πιο 
συγκεκριµένα αντικαθιστά: 
 Α) στην παρ 4.2.1. των τεχνικών προδιαγραφών την πρόταση  «…Η δεξαµενή καυσίµου θα πρέπει να είναι πλαστική και να 
διαθέτει µεταλλική θωράκιση για µεγαλύτερη ασφάλεια…», ως προς το ορθό: «Η δεξαµενή καυσίµου θα πρέπει να είναι 
πλαστική και είναι επιθυµητό να διαθέτει µεταλλική θωράκιση για µεγαλύτερη ασφάλεια»    
Β) στην παρ. παρ. 4.2.9 των τεχνικών προδιαγραφών την πρόταση «…Η δύναµη εκσκαφής του κάδου θα είναι τουλάχιστον 
5.500 κιλά καθώς επίσης και η δύναµη εκσκαφής του µπαστουνιού (µε συµπτυγµένη την µπούµα) θα πρέπει να είναι πάνω 
από 4.000 κιλά.», ως προς το ορθό: «Η δύναµη εκσκαφής του κάδου θα είναι τουλάχιστον 5.500 κιλά καθώς επίσης και η 
δύναµη εκσκαφής του µπαστουνιού (µε συµπτυγµένη την µπούµα) θα πρέπει να είναι πάνω από 3.400 κιλά.».   
Τροποποιείται αντιστοίχως και ο πίνακας συµµόρφωσης. Κατά τα λοιπά ισχύει η 114/2019 ΑΟΕ. 
 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό   126/2019. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2. Κυριάκος Αντωνιαδης 
3. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
4. Αθηνά Τερζοπουλου 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. Αθανάσιος Τουρτουρης 
7. ∆ηµήτριος Σπόντης 

 

ΑΔΑ: ΩΛΥΑΩΡ6-ΥΝ0
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