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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 9ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 9-6-2017 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε 
την αρ. πρωτ. 18737/1-6-2017 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: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, για την  
«Εκπόνηση κυκλοφοριακής µελέτης για την βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθµευσης 
στην Πτολεµαΐδα του ∆ήµου Εορδαίας», προϋπολογισµού 54.560,00 ευρώ . 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ          ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανιδης 1.Μπιγγας Στέφανος 
2. Ιορδανιδης Φωτιος 
3. Καϊδης Αποστολος 
4. Θεοδοσιαδης Γεωργιος 
5. Τσοκτουριδης Ιωαννης 
6. Καραϊσκος Γεωργιος  
7. Σιδηροπουλος Σοφοκλης 
 

2. Κοκκινιδης Γεωργιος 
 

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών το 
εκτός ηµερησίας διάταξης θέµα, το οποίο όλα τα παρόντα µέλη συµφώνησαν να συζητηθεί και έθεσε υπόψη 
τους την υπ’αριθµ 45/2017 ΑΟΕ µε την οποία αποφασίσθηκε η ψήφιση της  πίστωση ύψους 54.560,00 από 
τον ΚΑ 30.7413.0046 του προϋπολογισµού οικ έτους 2017 για την « Εκπόνηση κυκλοφοριακής µελέτης για 
την βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθµευσης στην Πτολεµαΐδα του ∆ήµου 
Εορδαίας»,µε ανοικτή συνοπτική διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης , µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, εγκρίναµε τα 
τεύχη δηµοπράτησης , όπως αυτά συντάχθηκαν από την ∆/νση Τ.Υ και ορίσθηκαν τα µέλη , ύστερα από 
κλήρωση και κατ’ εφαρµογή  του άρθρου 221 παρ. 9α του Ν. 4412/2016, καθώς και µε το άρθρο 22, παρ. 49 
του Ν. 4441/2016: για τη διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού η αναθέτουσα Αρχή συγκροτεί, µετά από δηµόσια 
κλήρωση, µε απόφασή της, Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, που αποτελείται από τρία µέλη, κατηγορίας ΠΕ. ∆ύο 
από τα µέλη είναι τεχνικοί υπάλληλοι, µε τους αναπληρωτές τους, εγγεγραµµένοι στο µητρώο της 
παραγράφου η΄ του άρθρου 8 του Ν. 4412/2016, που έχουν εµπειρία και προσόντα σχετικά µε το 
αντικείµενο της υπό ανάθεση σύµβασης και ένας εξ αυτών ορίζεται ως πρόεδρος µε τον αναπληρωτή του.  
∆εδοµένου ότι: «Σύµφωνα µε το άρθρο 221 παρ. 9γ του Ν. 4412/2016, ένα από τα µέλη της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού µε τον αναπληρωτή του υποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση από το Τεχνικό Επιµελητήριο 
Ελλάδος, µετά από σχετικό αίτηµα της αναθέτουσας αρχής....» , ο ∆ήµος Εορδαίας µε το υπ’αριθµ 7974/22-
3-2017 απέστειλε το σχετικό αίτηµα  στο ΤΕΕ Παρ.∆υτ. Μακεδονίας.  
Με το υπ’αριθµ. 465/8-6-2017 έγγραφό του το ΤΕΕ/Τ∆Μ όρισε το τακτικό και αναπληρωµατικό µέλος. 
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
 
 
     Αριθµ. Αποφ.100/2017 

Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους 
1) τις διατάξεις του αρ 72 του Ν3852/2010  
2)τις διατάξεις του Ν 4412/2016,  
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3)την 196/2016 απόφαση του ∆Σ ,  
4) την τεχνική έκθεση, την προεκτίµηση της αµοιβής,  
5) το υπ’αριθµ 7643/20-3-2017 πρακτικό κλήρωσης 
6) τις διατάξεις του Π.∆.80/2016 & την υπ’αριθµ. 6644/2017 ΑΑΥ 
7) την υπ’αριθµ 45/2017 ΑΟΕ 
8) το υπ’αριθµ 465/8-6-2017 έγγραφο του ΤΕΕ 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα 

 
Συγκροτεί Επιτροπή ∆ιαγωνισµού της µελέτης µε τίτλο: ««Εκπόνηση κυκλοφοριακής µελέτης για την 
βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθµευσης στην Πτολεµαΐδα του ∆ήµου Εορδαίας», 
προϋπολογισµού 54.560,00 ευρώ, η οποία αποτελείται από τους  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 ΕΛΕΝΗ ΣΙΑΠΑΛΙ∆ΟΥ 

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,  

Υπάλληλος της ∆/νσης Περιβαλλοντικών 
Υπηρεσιών 

2 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

3 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΙΟΥΡΚΤΖΟΓΛΟΥ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Εκπρόσωπος του ΤΕΕ 

 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΜΠΕΤΑΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Υπάλληλος της ∆/νσης Περιβαλλοντικών 
Υπηρεσιών 

2 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

3 
ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Εκπρόσωπος του ΤΕΕ 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Παπαδοπουλος Γεώργιος µε αναπληρωτή τον Σιδερη Αστεριο.   
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 100/2017. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Σάββας Ζαµανίδης 
 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ιορδανιδης Φωτιος 
 Καϊδης Αποστολος 
 Θεοδοσιαδης Γεωργιος 
 Τσοκτουριδης Ιωαννης 
 Σιδηροπουλος Σοφοκλης 
 Καραϊσκος Γεωργιος  
 
 
 

                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                                                                        Σάββας Ζαµανίδης 
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