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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  20  ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 12-12-2016 ηµέρα ∆ευτέρα 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. 44879/7-12-2016 
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: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου : «Ανακατασκευή τµήµατος στέγης στο 
κτιριακό συγκρότηµα του 3ου ΓΕΛ Πτολεµαΐδας » , προϋπολογισµού 75.000,00 ευρώ αριθµ µελ 14/2016, πιστώσεις 
ΣΑΕΠ541.Συγκροτηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος                                Παρασκευή Βρυζίδου 
2. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης                                                    Γεώργιος Καραίσκος 
3. Κωνσταντίνος Σερσέµης  
4. Ιωαννης Αριστεριδης  
5. Γεώργιος Χαϊτίδης  
6. Γεώργιος Κοκκινίδης  
7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος , ∆ήµαρχος ∆ήµου Εορδαίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   
Ο  Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω θέµα , ανέφερε ότι µε την υπ’αριθµ 265/2016 Α∆Σ αποφασίσθηκε η εκτέλεση 
του έργου, µε ανοικτό διαγωνισµό, µε τίτλο: «Ανακατασκευή τµήµατος στέγης στο κτιριακό συγκρότηµα του 3ου ΓΕΛ 
Πτολεµαΐδας » , προϋπολογισµού 75.000,00 ευρώ αριθµ µελ 14/2016, πιστώσεις ΣΑΕΠ541, επίσης τροποποιήθηκε το τεχνικό 
πρόγραµµα του ∆ήµου και ο προϋπολογισµός οικονοµικού έτους 2016 και εγγράφηκε και ψηφίσθηκε η αντίστοιχη πίστωση  
από τον ΚΑ 69.7331.0123 για την αντιµετώπιση των δαπανών του έργου.. Ως εκ τούτου υπάρχει η ανάγκη για την κατάρτιση 
των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισµού ,  καθώς και την συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού.   
Κατ’ εφαρµογή των διατάξεων  άρθρου 26 του Ν.4024/2011, της υπ' αριθ ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης 
του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’, της υπ' αριθ. 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης & 
τις διατάξεις του Ν 4412/2016 έγινε η κλήρωση της επιτροπής και συντάχθηκε το υπ’αριθµ 45240/12-12-2016 πρακτικό στο 
οποίο αναγράφονται τα ονόµατα των κληρωθέντων υπαλλήλων. 
Από την Οικονοµική Υπηρεσία έγινε δέσµευση της πίστωσης 75.000,00 ευρώ από τον ΚΑ 69.7331.0123 και εκδόθηκαν οι 
υπ’αριθµ 917 ΠΑΥ.  
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
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   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  
2. άρθρου 26 του Ν.4024/2011, της υπ' αριθ ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’, Της υπ' αριθ. 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  
3. τις διατάξεις του Ν 4412/2016 
4.την υπ’αριθµ 265/2016 Α∆Σ 
5.την υπ’αριθµ 14/2016 µελέτη καθώς και τα σχετικά τεύχη δηµοπράτησης 
6. το υπ’αριθµ 45240/12-12-2016 πρακτικό κλήρωσης  
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

1. . Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τη δηµοπράτηση του ανωτέρω έργου όπως ακριβώς επισυνάπτονται στην παρούσα 
απόφαση  
2. Συγκροτεί τριµελή  Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης ( Επιτροπή ∆ιαγωνισµού) της ανοικτής διαδικασίας σύναψης 
δηµοσίας σύµβασης,  κατ’ εφαρµογή του Ν 4412/2016, για το έργο µε τίτλο : «Ανακατασκευή τµήµατος στέγης στο κτιριακό 
συγκρότηµα του 3ου ΓΕΛ Πτολεµαΐδας » , προϋπολογισµού 75.000,00 ευρώ αριθµ µελ 14/2016 ως εξής: 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/∆ΗΣ 
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

2 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

3 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 ΕΙΡΗΝΗ  ΤΣΑΝΤΣΑΡΙ∆ΟΥ 
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

2 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΤΣΟΥ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  

 

3 
ΕΛΕΝΗ ΣΑΠΑΛΙ∆ΟΥ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

 
Πρόεδρος στην επιτροπή ορίζεται ο Ιωαννης Κων/δης , σε περίπτωση απουσίας του αναπληρώνεται από την Ειρηνη 
Τσανσταρίδου. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό   203/2016. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Κωνσταντίνος Σερσέµης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Ιωαννης Αριστεριδης 
Γεωργιος Κοκκινιδης 
Σοφοκλης Σιδηροπουλος 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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