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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 5ης  κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 9-3-2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας συνήλθε 
σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ.8515/8-3-2016 
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: 
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………........................... 
Εγκριση ή µη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών 
ασφάλισης των οχηµάτων του ∆ήµου Εορδαίας, ορισµός αναδόχου.  
……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος                                1. Παρασκευή Βρυζίδου 
2. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης                                                    2. Γεώργιος Καραϊσκος 
3. Κωνσταντίνος Σερσέµης 3. Γεώργιος Χαϊτίδης 
4. Ιωαννης Αριστεριδης 
5. Γεώργιος Κοκκινιδης 
6. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
 

 

Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανίδης, ∆ήµαρχος Εορδαίας, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

Ο Πρόεδρος  έθεσε υπόψη των µελών ότι η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα δεδοµένου ότι τα θέµατα τα οποία 
συµπεριλαµβάνονται στην πρόσκληση είναι απαραίτητο να συζητηθούν και να ληφθούν άµεσα οι σχετικές αποφάσεις για 
τους λόγους που αναφέρονται στην πρόσκληση και πιο συγκεκριµένα:  
«Με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής: 
5.Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καλεί τα µέλη της σε συνεδρίαση µε γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέµατα 
της ηµερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήµαρχος ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των 
µελών της. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέµατα που θα συζητηθούν. 
Στην ίδια περίπτωση δεν µπορεί να επανυποβληθεί αίτηµα για το ίδιο θέµα, πριν παρέλθει δίµηνο, αφότου εκδόθηκε 
απορριπτική απόφαση της επιτροπής, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων. Αν κατά τον υπολογισµό του ενός 
τρίτου (1/3) προκύπτει δεκαδικός αριθµός, τότε ο αριθµός αυτός στρογγυλοποιείται στην αµέσως µεγαλύτερη µονάδα 
εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση µεγαλύτερη ή ίση του ηµίσεως (0,5). Αν η επιτροπή δεν συγκληθεί το αργότερο έξι (6) 
ηµέρες µετά την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και 
αποφασίζει για τα θέµατα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή της. 
Η αδικαιολόγητη παράλειψη του προέδρου για δύο συνεχείς φορές να καλέσει την οικονοµική ή την επιτροπή ποιότητας 
ζωής αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος. 
6. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα µέλη τρεις (3) 
τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η 
πρόσκληση αυτή µπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ηµέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να 
αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή 
αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεµάτων.» 
 
Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, της κατεπείγουσας συνεδρίασης  όπως καταρτίσθηκαν είναι τα εξής: 

1) Εγκριση ή µη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών 
ασφάλισης των οχηµάτων του ∆ήµου Εορδαίας, ορισµός αναδόχου.  

2) Εγκριση κατάθεσης προσφυγής κατά απόφασης του Περιφερειάρχη ∆υτ. Μακεδονίας και εξουσιοδότηση του 
νοµικού συµβούλου του ∆ήµου Εορδαίας σε παράσταση  κατά τη συζήτηση αυτής. 
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Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι, απαιτείται η άµεση ασφάλιση των οχηµάτων ( απορριµµατοφόρα κλπ) 
των οποίων τα ασφαλιστήρια συµβόλαια λήγουν ενώ για το δεύτερο θέµα υπάρχει ο λόγος της έγκρισης της ήδη 
κατατεθείσας προσφυγής και εξουσιοδότησης του νοµικού συµβούλου κατά τη συζήτηση αυτής. 
Για τους παραπάνω λόγους  σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά µε το κατεπείγον των θεµάτων και της συνεδρίασης.  
 
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής  αφού έλαβαν υπόψη τους 

� την εισήγηση του προέδρου,  
� την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10  
� το περιεχόµενο των θεµάτων  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την συζήτηση των θεµάτων  λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή τους.  
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το πρώτο θέµα το οποίο έχει ως εξής:  

Ο ∆ήµος Εορδαίας µε την υπ’αριθµ 6780/23-2-2016 ∆ιακήρυξη, προκήρυξε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε 
σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την υποχρεωτική ασφάλιση των 
οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου, συνολικού προϋπολογισµού 21.500,00 ευρώ και ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού την 2-3-2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ. Περίληψη της διακήρυξης δηµοσιεύθηκε στις 24-2-2016 
στον ηµερήσιο τύπο  και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. Με το υπ’αριθµ 7915 /2-3-2016 πρακτικό της η Επιτροπή 
διενέργειας και αξιολόγησης αποσφράγισε τις  προσφορές των εταιριών που συµµετείχαν στο διαγωνισµό , όπως αυτές 
εµφανίζονται στο πρακτικό, και αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών, οµόφωνα κάνει δεκτές τις προσφορές 
και σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης, ακολούθως προέβη στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών και προτείνει 
να κατακυρωθεί στην εταιρία ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. γιατί προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή. Το ανωτέρω πρακτικό 
κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες και δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις.  

Ως εκ τούτου καλούνται τα µέλη να εγκρίνουν το υπ’αριθµ 7915 /2-3-2016  πρακτικό της  Επιτροπής που διενήργησε το 
διαγωνισµό και µε το οποίο προτείνει να κατακυρωθεί η υπηρεσία ασφάλιση των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου 
στην εταιρία ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. 

Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά  
 

 
Αριθµ.Απόφ.  76/2016 

 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 
2. Τις διαταξεις του Π.∆.28/80   
3. Τις διατάξεις του Ν 4281/2014 
4. την υπ’αριθµ 13/2016 Α∆Σ µε την οποία εγκρίνει την υπηρεσία και ψηφίζει την πίστωση 
5. την 67/2016 ΑΟΕ µε την οποίο εγκρίθηκε η µελέτη , καταρτίσθηκαν οι όροι και ψηφίσθηκε η σχετική 
πίστωση. 
6  την 1/2016 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος 
7  την υπ’αριθµ 6780/23-2-2016 ∆ιακήρυξη 
8. το υπ’αριθµ 7915/2-3-2016 πρακτικό της Επιτροπής 

 
 

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 
 

1 Εγκρίνει το υπ’αριθµ 7915 /2-3-2016 πρακτικό της επιτροπής, το οποίο είναι αναπόσπαστο στοιχείο της 
παρούσας απόφασης . 
2.Κατακυρώνει στην εταιρεία ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. , µε έδρα 15ο χιλ θεσ/νικης - Περαίας µε ΑΦΜ 094450059 
∆ΟΥ Φ.Α.Ε. Θεσ/κης, την ασφάλιση των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου Εορδαίας για ένα έτος ,συνολικής 
δαπάνης 17.135,00 µε το ΦΠΑ. 
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τον ΚΑ 20.6253.0000 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 
(α/α 305 του Μητρώου ∆εσµεύσεων), η πίστωση του οποίου ψηφίσθηκε µε την 67/2016 ΑΟΕ. 
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί  σύµφωνα µε τους όρους της υπ’αριθµ 6780/23-2-2016 διακήρυξης ∆ηµάρχου & της 
1/2016 µελέτης της ∆/νσης Περιβάλλοντος, τους οποίους µε την προσφορά της αποδέχθηκε  η ανωτέρω 
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προµηθεύτρια εταιρία ανεπιφύλακτα. 
 

 
  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  76/2016 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ιωάννης Αριστερίδης 
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Κωνσταντίνος Σερσέµης 
Γιώργος Κοκκινιδης 

Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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