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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 6-10-2017 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 34783/29-9-2017 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 και ανάθεση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση 3ου 
Νηπιαγωγείου Πτολεµαΐδας» , αρ. µελέτης 19/2017, προϋπολογισµού 2.501,38 ευρώ, ορισµός αναδόχου. 
………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Ευστάθιος Κατσίδης 

1.Γιώργος Κοκκινιδης 
2. Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

3. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος                              
4. Απόστολος Καϊδης  
5. Κων/νος Μίχος  
6. Γιώργος Καραισκος  

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών ότι µε 
την υπ’αριθµ 253/2017 Α∆Σ αποφασίσθηκε η τροπ/ση του προϋπολογισµού οικ έτους 2017 καθώς και του 
τεχνικού προγράµµατος, εγγράφηκε και ψηφίσθηκε πίστωση ύψους 2.501,38 ευρώ στον ΚΑ 15.7331.0144 
από πιστώσεις ΣΑΤΑ Σχολειων, προκειµένου να υλοποιηθεί το έργο µε τίτλο: «Συντήρηση 3ου Νηπιαγωγείου 
Πτολεµαΐδας» , αρ. µελέτης 19/2017, προϋπολογισµού 2.501,38 ευρώ, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή 
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. 
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 2.501,38  ευρώ µε Φ.Π.Α, από τον 
15.7331.0144 από πιστώσεις ΣΑΤΑ Σχολειων (  σχετ. η υπ’αριθµ 34325/2017 ΑΑΥ) του προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2017. 
Από έρευνα αγοράς, πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι εργολάβος µε εµπειρία σε ανάλογα έργα είναι η επιχείρηση 
στην εταιρεία «Βαφειάδης ∆ηµήτριος & ΣΙΑ Ο.Ε»   µε ΜΕΕΠ 19923 & ΑΦΜ: 099885996, ∆ΟΥ: Πτολεµαΐδας , η 
αµοιβή του οποίου  ανέρχεται στο ποσό των 2.501,38   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. 
 
 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
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  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του Π∆ 171/87 
2. τις διατάξεις του Ν 4412/2016 
3. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 
4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 
5. την υπ΄αρίθµ 19/2017 µελέτη της ∆/νσης Τ.Υ 
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6. την υπ’αριθµ 253/2017 Α∆Σ 
7. τις διατάξεις του Π.∆.80/2016  
 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

1.Εγκρίνει την τεχνική περιγραφή, όπως αρµοδίως συντάχθηκε από την ∆/νση Τ.Υ, αρ.µελέτης 19/2017, η 
οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση 3ου 
Νηπιαγωγείου Πτολεµαΐδας» , στην εταιρεία «Βαφειάδης ∆ηµήτριος & ΣΙΑ Ο.Ε» µε ΜΕΕΠ 19923 & ΑΦΜ: 
099885996, ∆ΟΥ: Πτολεµαϊδας, η αµοιβή του οποίου  ανέρχεται στο ποσό των 2.501,38   ευρώ (συνολική 
αξία µε ΦΠΑ). 
 
2. 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 δυο (2) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. 
 
γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού της µελέτης ,ήτοι 100,86 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  169/2017. 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σαββας Ζαµανιδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ευστάθιος Κατσίδης  
Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος                            
Απόστολος Καϊδης 
Κων/νος Μίχος  
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
Γεωργιος Καραισκος 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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