
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       Αριθµ. απόφ. 99/2017                        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

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

 
 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 30-5-2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας συνήλθε 
σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ.18277/29-5-2017 
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 της τεχνικής περιγραφής του έργου: «Αντικατάσταση ειδών υγιεινής µε είδη υγιεινής ΑΜΕΑ σε δύο WC 
του κολυµβητηρίου Πτολεµαΐδας», αρ. µελέτης 7/2017 προϋπολογισµού 6.049,35 ευρώ µε το Φ.Π.Α, ορισµός 
αναδόχου. 
  
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανιδης  
2. Ιορδανιδης Φωτιος 
3. Καϊδης Αποστολος 
4. Θεοδοσιαδης Γεωργιος 
5. Κοκκινιδης Γεωργιος 
6. Τσοκτουριδης Ιωαννης 
7. Καραϊσκος Γεωργιος  
8. Σιδηροπουλος Σοφοκλης 
9.  Μπιγγας Στέφανος 

 

  
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανίδης, ∆ήµαρχος Εορδαίας, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  έθεσε υπόψη των µελών ότι η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα δεδοµένου ότι το θέµα το 
οποίο συµπεριλαµβάνεται στην πρόσκληση είναι απαραίτητο να συζητηθεί και να ληφθεί άµεσα η σχετική απόφαση 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.» 
Το θέµα της ηµερήσιας διάταξης, της κατεπείγουσας συνεδρίασης  όπως καταρτίσθηκε είναι το εξής: 
1. Έγκριση της τεχνικής περιγραφής του έργου: «Αντικατάσταση ειδών υγιεινής µε είδη υγιεινής ΑΜΕΑ σε δύο WC 
του κολυµβητηρίου Πτολεµαΐδας», αρ. µελέτης 7/2017 προϋπολογισµού 6.049,35 ευρώ µε το Φ.Π.Α, ορισµός 
αναδόχου. 

ΑΔΑ: 7ΦΑΧΩΡ6-8ΛΛ



 
 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της διοργάνωσης της ∆ιεθνούς Κολυµβητικής συνάντησης ΑµεΑ, που 
διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αθλητών ΑµεΑ, µε την αιγίδα της Εθνικής Αθλητικής Οµοσπονδίας 
ΑµεΑ και του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και µε την στήριξη του ∆ήµου Εορδαίας, στις 3-4 Ιουνίου 2017 και 
απαιτείται άµεσα η ολοκλήρωση όλων των ενεργειών για την επιτυχή έκβαση της διοργάνωσης. 
 
 
Για τους παραπάνω λόγους  σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά µε το κατεπείγον του θέµατος 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 του θέµατος  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την συζήτηση του θέµατος  λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων 
ενεργειών της διοργάνωσης της ∆ιεθνούς Κολυµβητικής συνάντησης ΑµεΑ, που διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων 
Αθλητών ΑµεΑ, µε την αιγίδα της Εθνικής Αθλητικής Οµοσπονδίας ΑµεΑ και του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και µε 
την στήριξη του ∆ήµου Εορδαίας, στις 3-4 Ιουνίου 2017.  
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών τα εξής:  
 Με την υπ’αριθµ ότι  µε την υπ’αριθµ 142/2017 Α∆Σ αποφασίσθηκε η τροπ/ση του προϋπολογισµού οικ έτους 2017 
καθώς και του τεχνικού προγράµµατος, εγγράφηκε καιψηφισθηκε πίστωση ύψους 6.049,35 ευρώ στον ΚΑ 61.7331.0137 
από ΣΑΕΠ 041, προκειµένου να υλοποιηθεί το έργο µε τίτλο: «Αντικατάσταση ειδών υγιεινής µε είδη υγιεινής ΑΜΕΑ σε 
δυο WC του κολυµβητηρίου Πτολεµαΐδας » , προϋπολογισµού 6.049,35  ευρώ, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, αρ. µελέτης 7/2017 . 
Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ.1 του Π∆ 171/87: 
 «Για µικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο εκατοµµύρια 
(2.000.000) δραχµές, η µε αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση µε διαγωνισµό ή χωρίς διαγωνισµό δίνεται µε βάση την 
προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση 
του κοινοτικού συµβουλίου ή της δηµαρχιακής επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική µελέτη 
που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 τουΝ.1418/84. 
Από την Οικονοµική Υπηρεσία έγινε δέσµευση πίστωσης ύψους 6.049,35 ευρώ µε Φ.Π.Α, από τον ΚΑ 61.7331.0137 από 
ΣΑΕΠ 041 (  µε α/α 543/2017 ΠΑΥ του Μητρώου ∆εσµεύσεων) του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017. 
Από έρευνα αγοράς, πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι εργολάβος µε εµπειρία σε ανάλογα έργα είναι ο Ήτσκος Αριστοτέλης του 
Κων/νου  µε ΑΜ  438 & ΑΦΜ: 106099532, ∆ΟΥ: Πτολεµαΐδας , η αµοιβή του οποίου  ανέρχεται στο ποσό των 6.049,35  
ευρώ (συνολική αξία µε ΦΠΑ).  
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε την έγκριση της τεχνικής περιγραφής , την 
ανάθεση του έργου στον προαναφερόµενο ανάδοχο. 
 
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά  
 

Αριθµ.Απόφ. 99/2017 
 

      Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς 
επίσης  

1. τις διαταξεις του Ν. 3463/2006 
2.Τις διατάξεις του Ν3852/2010 
3. τις διατάξεις του Π.∆.80/2016  
4. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του Π∆ 171/87 
5. τις διατάξεις του Ν 4412/2016 
6. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 
7. την υπ΄αρίθµ 7/2017 µελέτη της ∆/νσης Τ.Υ 
8. την υπ’αριθµ 142/2017 Α∆Σ 
 

 
Αποφασίζει οµόφωνα 

 
1.Εκρίνει την τεχνική περιγραφή, όπως αρµοδίως συντάχθηκε από την ∆/νση Τ.Υ, αρ.µελέτης 7/17, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης.  

ΑΔΑ: 7ΦΑΧΩΡ6-8ΛΛ



2.Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση ειδών υγιεινής µε είδη υγιεινής ΑΜΕΑ σε δυο WC του κολυµβητηρίου 
Πτολεµαΐδας » , στον  Ήτσκο Αριστοτέλη του Κων/νου  µε ΑΜ  438 & ΑΦΜ: 106099532, ∆ΟΥ: Πτολεµαΐδας η αµοιβή του 
οποίου  ανέρχεται στο ποσό των 6.049,35  ευρώ (συνολική αξία µε ΦΠΑ). 
 
3. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
 
α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 4412/2016 και του Π∆ 171/87 καθώς και την σχετική τεχνική 
περιγραφή  
 
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί σε ένα (1) µήνα, από την υπογραφή της σύµβασης. 
 
γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού της µελέτης ,ήτοι 243,93 ευρώ, την οποία 
οφείλει να προσκοµίσει ο ανάδοχος  πριν από την υπογραφή της σύµβασης. 
 
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 99/2017 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ιορδανιδης Φωτιος 
 Καϊδης Αποστολος 
 Θεοδοσιαδης Γεωργιος 
 Κοκκινιδης Γεωργιος 
 Τσοκτουριδης Ιωαννης 
 Καραϊσκος Γεωργιος  
 Σιδηροπουλος Σοφοκλης 
 Μπίγγας Στεφανος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

ΑΔΑ: 7ΦΑΧΩΡ6-8ΛΛ
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