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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 166/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  19ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 7-6-2021 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, 
διεξήχθη, µε τηλεδιάσκεψη µέσω του e: presence.gov.gr, τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 11803/2-6-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που 
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 και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων: : α) της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ33506/28-5-
2021 (ΦΕΚ Β’ 2233), β) της υπ’αριθµ. 163/10556/1-6-2021 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει 
απόφαση για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  του επαναληπτικού συνοπτικού  διαγωνισµού 
για την προµήθεια «Προµήθεια εξοπλισµού στο Πολιτιστικό Κέντρο Τ.Κ. Ανατολικού ∆ήµου Εορδαίας», 
αριθµ. µελ. 25/2018, χρηµατοδότηση CLLD/LEADER - Κατακύρωση προµήθειας. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 

3. Κυριάκος Αντωνιάδης 2. Αθηνά Τερζοπουλου 
3. ∆ηµήτρης Τσεχελίδης 

4. Σπόντης ∆ηµήτριος  
5. Στέφανος Μπίγγας  
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Ο κος. ∆ηµ Καρακασίδης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε ο κος. ∆ηµ. Τσεχελίδης. 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω  ηµερήσιας  διάταξης  θέµα, έθεσε υπόψη των µελών την υπ’ 
αριθµ. πρωτ. 11774/2-6-2021  εισήγηση της ∆/νσης Οικ/κων Υπηρεσιων, στην οποία αναφερονται τα εξης: 

«ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  του επαναληπτικού συνοπτικού  
διαγωνισµού για την προµήθεια «Εξοπλισµός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ. Κ. Ανατολικού ∆ήµου 
Εορδαίας » - Κατακύρωση προµήθειας.  

Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε την έγκριση του µε αριθµ. 11684/1-6-2021 
πρακτικού  ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του επαναληπτικού συνοπτικού   διαγωνισµού για την 
προµήθεια «Εξοπλισµός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ. Κ. Ανατολικού ∆ήµου Εορδαίας ». 
Η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης έγιναν µε την 216/2020 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής , η επανάληψη του διαγωνισµού αποφασίστηκε µε  την 291/2020 
Α.Ο.Ε. και η µετάθεση της ηµεροµηνίας του διαγωνισµού µε την 60/2021 Α.Ο.Ε. . Η έγκριση της δαπάνης και 
η ψήφιση της πίστωσης έγινε µε την 115/19-1-2021 απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης. 
Ο διαγωνισµός προκηρύχτηκε µε την µε αριθµ. 3858/26-2-2021 διακήρυξη και διενεργήθηκε την Τετάρτη  17-
3-2021. Με το υπ’ αριθ. 5770/17-3-2021 πρακτικό αποσφράγισης του συνοπτικού διαγωνισµού η Επιτροπή 
πρότεινε την ανάδειξη της : 

1. ALAB GLOBAL A.E.B.E.  ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας «Εξοπλισµός κτιρίου 
πολιτιστικού κέντρου Τ. Κ. Ανατολικού ∆ήµου Εορδαίας » για την ΟΜΑ∆Α 4  
ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
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Με την υπ΄αριθ. 86/2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό.  Κατά της 
απόφασης αυτής ( 86/2021) κατατέθηκε ένσταση από τον συµµετέχοντα Κ. & Ο. Καζαντζίδη Ο.Ε. ,η οποία 
απορρίφθηκε µε την απόφαση Ο.Ε. 95/2021 µετά την εισήγηση του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου. 
Στη συνέχεια   κλήθηκε ο  προσωρινός ανάδοχος µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 11129/26-5-2021     πρόσκληση  
του ∆ηµάρχου   να προσκοµίσει σε σφραγισµένο φάκελο, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης τα προβλεπόµενα από το άρθρο 2.2.5.2  της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
O προσωρινός  ανάδοχος µετά από την ανωτέρω πρόσκληση του ∆ηµάρχου κατέθεσε εµπρόθεσµα τον 
φάκελο  µε τα ζητούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης   . Η Επιτροπή έλεγξε τα εν λόγω δικαιολογητικά και 
συνέταξε το µε αριθµ. 11684/1-6-2021 πρακτικό  ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  µε το οποίο 
εισηγείται  την κατακύρωση της προµήθειας   στην : 

• ALAB GLOBAL A.E.B.E.  , µε ΑΦΜ 094098385 και έδρα 7ο Χλµ. Θεσσαλονίκης - Λαγκαδά Τ.Κ. 
56429  , την προµήθεια  «Εξοπλισµός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ. Κ. Ανατολικού ∆ήµου 
Εορδαίας » και συγκεκριµένα την ΟΜΑ∆Α 4 ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ , έναντι του ποσού 4.390,00 € 
χωρίς  το ΦΠΑ 

• Όσον αφορά τις λοιπές οµάδες 3,5,6,και 7 για τις οποίες δεν κατατέθηκε καµία αποδεκτή προσφορά 
η επιτροπή γνωµοδότησε  για την ανάθεση τους µέσω διενέργειας νέας αυτοτελούς διαγωνιστικής 
διαδικασίας ανάλογα µε την εκτιµώµενη αξία τους.» 

Πιο συγκεκριµένα στο υπ’αριθµ 11684/1-6-2021 πρακτικό έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης 
αναφέρονται τα εξής: 
«Στην Πτολεµαΐδα σήµερα την 1η Ιουνίου 2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:30 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 23/2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1) Μπογδάνη Καλλιρρόη, Πρόεδρος 
2) Κατσάλης Νικόλαος, Μέλος 
3) Μαυρίδου Μυροφόρα, Μέλος 
Με το υπ’ αριθ. 5770/17-03-2021 πρακτικό διενέργειας-αποσφράγισης δικαιολογητικών & οικονοµικών 
προσφορών του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια «Εξοπλισµός κτιρίου 
πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού ∆ήµου Εορδαίας» (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 25557/1-12-2020), η παρούσα 
Επιτροπή απέρριψε τις προσφορές των: 
• «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ» ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ Ο.Ε.(Οµάδα 3,4) 
• ΠΗΧΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ&ΥΙΟΙ Ο.Ε(Οµάδα 4) 
• ΒΙΤΤΗΣ Κ.ΣΤΕΛΛΙΟΣ(Οµάδα 3) 
• ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ(Οµάδα 4,6) 
• ΜΑΡΣΑΝΙ∆ΗΣ Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ(Οµάδα 4,6) 
Και πρότεινε την ανάδειξη της: 
• ALAB GLOBAL A.E.B.E., ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας «Εξοπλισµός κτιρίου πολιτιστικού 
κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού ∆ήµου Εορδαίας» - ΟΜΑ∆Α 4 
Με την υπ΄αριθ. 86/2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό. Σε συνέχεια 
της απόφασης αυτής, κλήθηκε ο ανωτέρω προσωρινός ανάδοχος µε την υπ’ αριθ. Πρωτ 11129/26-05-2021 
πρόσκληση του ∆ηµάρχου να προσκοµίσει σε σφραγισµένο φάκελο, εντός δέκα ηµερών από την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόµενα από του άρθρου 2.2.5.2 της διακήρυξης δικαιολογητικά 
κατακύρωσης. 
Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 26-05-2021. 
Ο προσωρινός ανάδοχος ALAB GLOBAL A.E.B.E. κατέθεσε στην υπηρεσία το σφραγισµένο φάκελο 
δικαιολογητικών την 28-05-2021 (αριθµ.πρωτ. 11355/28-05-2021), συνεπώς εµπροθέσµως. 
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση των ανωτέρω φακέλων και στον έλεγχο 
πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν µε αυτούς. 
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου της ALAB GLOBAL A.E.B.E. και σε µονογραφή των 
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. 
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα: 
1. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥΤΑΚΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (01/01) 28442/22.03.2021 
2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥΤΑΚΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (01/01) 28025/13.03.2021 
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3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥΤΑΚΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (01/01) 28439/22.03.2021 
4. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (01/01) 28413/22.03.2021 
5. ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 70809048/20.04.2021(ΙΣΧΥΕΙ ΕΩΣ 20-06-2021) 
6. ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 70464126/24.02.2021(ΙΣΧΥΕ ΕΩΣ 23-03-2021) 
7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΟΥΤΑΚΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 2.2.3.2,2.2.3.3 
8. ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΑΡ.ΠΡΩΤ.69010/20.01.2021(ΙΣΧΥΕΙ ΕΩΣ 19-07-2021) 
9. ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥΤΑΚΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΡ. ΠΡΩΤ. 802158/30.03.2021(ΙΣΧΥΕΙ ΕΩΣ 29-09-2021) 
10.ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥΤΑΚΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΡ. ΠΡΩΤ. 428192/11.11.2020(ΙΣΧΥΕΙ ΕΩΣ 11-05-2021) 
11.ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥΤΑΚΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΡ. ΠΡΩΤ. 802236/30.03.2021(ΙΣΧΥΕΙ ΕΩΣ 29-09-2021) 
12.ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥΤΑΚΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΡ. ΠΡΩΤ. 553457/11.11.2020(ΙΣΧΥΕΙ ΕΩΣ 11-05-2021) 
13.ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥΤΑΚΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ-ΑΡ. ΠΡΩΤ. 802299/30.03.2021(ΙΣΧΥΕΙ ΕΩΣ 29-09-2021) 
14.ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥΤΑΚΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ-ΑΡ. ΠΡΩΤ. 407174/04.11.2020(ΙΣΧΥΕΙ ΕΩΣ 04-05-2021) 
15.ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΡ. ΠΡΩΤ. 800253/30.03.2021(ΙΣΧΥΕΙ ΕΩΣ 29-09-2021) 
16.ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΡ. ΠΡΩΤ. 428198/11.11.2020(ΙΣΧΥΕΙ ΕΩΣ 11-05-2021) 
17.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ∆ΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ,ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ & ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ) ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 13426/18-03-2021 
18.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ- ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 7472/16-03-2021 
19. ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ-Γ.Ε.ΜΗ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΑΡ.ΠΡΩΤ.1480007.2136895/05-05-2021 
20.ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. -ΑΡ.ΠΡΩΤ.6188/04- 06-2013 
21.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΑΑ∆Ε 
22.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΑΡ.ΠΡΩΤ.Μ169339/5-5-2021 
23.ΝΕΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ- 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.863825.1249731/28-06-2019 
24.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ-Γ.Ε.ΜΗ. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.1496787.2163281/21- 05-2021 

Από τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών προέκυψε ότι αυτά είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα 
προβλέπει το άρθρο 2.2.5.2 της διακήρυξης. 
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή 
1. Την κατακύρωση της προµήθειας «Εξοπλισµός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού ∆ήµου 
Εορδαίας» - ΟΜΑ∆Α 4 στην ALAB GLOBAL A.E.B.E γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης. 
2. Την µαταίωση της διαδικασίας για τις οµάδες 3,5,6 και 7 λόγω του ότι ο διαγωνισµός κατέστη άγονος, 
παρ.1α του άρθρου 106 του Ν.4412/2016 και 
3. Την ανάθεση των άγονων τµηµάτων µέσω διενέργειας νέας αυτοτελούς διαγωνιστικής διαδικασίας 
ανάλογα µε την εκτιµώµενη αξία τους…..» 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα 
µέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά. 
                               

Αριθµ. Απόφ. 166/2021 

                                               Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν 
3. το άρθρο 206 παρ.1 του ν.4555/2018 
4. το υπ’αριθµ. 2493/04-08-2020 διαβιβαστικό της Ε.Π. Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας 
5. τις υπ’αριθµ 216/2020 & 291/2021 ΑΟΕ 
6. την µε αριθµ. 3858/26-02-2021 επαναληπτική διακήρυξη ∆ηµάρχου 
7. το υπ’αριθµ. 5770/17-3-2021 πρακτικό διενέργειας –αποσφράγισης δικαιολογητικών & οικονοµικών 
προσφορών 
8. την υπ’αριθµ 86-2021 ΑΟΕ 
9. την µε Α.Π. 8065/16-4-21 Ένσταση της εταιρείας Κ.& Ο. ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆Η Ο.Ε.,  
10. την υπ’αριθµ 8670/23-4-2021 γνωµοδότηση της Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων & την 95/2021 ΑΟΕ 
11. το υπ’ αριθµ. 11684/1-6-2021 πρακτικό  ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του επαναληπτικού 
συνοπτικού   διαγωνισµού για την προµήθεια «Εξοπλισµός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ. Κ. Ανατολικού 
∆ήµου Εορδαίας» 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1.Εγκρινει το υπ’ αριθµ. 11684/1-6-2021 πρακτικό  ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
επαναληπτικού συνοπτικού   διαγωνισµού για την προµήθεια «Εξοπλισµός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου 
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Τ.Κ. Ανατολικού ∆ήµου Εορδαίας», χρηµατοδότηση από CLLD/LEADER, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
στοιχείο της παρούσας. 
2. Αναδεικνύει τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία ALAB GLOBAL A.E.B.E.  , µε έδρα 7ο Χλµ. 
Θεσσαλονίκης - Λαγκαδά Τ.Κ. 56429  , οριστικό ανάδοχο για την προµήθεια  «Εξοπλισµός κτιρίου 
πολιτιστικού κέντρου Τ. Κ. Ανατολικού ∆ήµου Εορδαίας » και συγκεκριµένα για την ΟΜΑ∆Α 4 ΕΠΙΠΛΑ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ , έναντι του ποσού 4.390,00 € χωρίς  το ΦΠΑ. 
3. Κάνει δεκτή την γνωµοδότηση της Επιτροπής και µαταιώνει την διαδικασία για τις οµάδες 3,5,6 και 7 
λόγω του ότι ο διαγωνισµός κατέστη άγονος, παρ.1α του άρθρου 106 του Ν.4412/2016. Εγκρίνει την 
διενέργεια νέας αυτοτελούς διαγωνιστικής διαδικασίας ανάλογα µε την εκτιµώµενη αξία τους για τις οµάδες 
3,5,6,και 7, για τις οποίες δεν κατατέθηκε καµία αποδεκτή προσφορά. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, κατ’ εφαρµογή του σχετικού άρθρου της υπ’αριθµ. 3858/26-02-
2021 επαναληπτικής  διακήρυξης ∆ηµάρχου. 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  166/2021. 

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

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
       1. Ζαφειρούλα Σεβαστού 

2. Κυριάκος Αντωνιάδης 
3. Σπόντης ∆ηµήτριος 
4. Στέφανος Μπιγγας 
5. Ευστάθιος Κοκκινίδης 

 

ΑΔΑ: ΩΜΚΘΩΡ6-ΔΩΔ


