
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Αριθµ. απόφ 222/2017 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 17ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα ∆ευτέρα 20-11-2017 και ώρα 10.30 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 40373/14-11-2017 
πρόσκληση της Προέδρου, που 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 των τευχών δηµοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας 
σύναψης δηµόσιας σύµβασης για το  έργο : «Ανακατασκευή στέγης στο Γυµναστήριο και τοποθέτηση 
προστατευτικών τεντών στο 1ο Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας», προϋπολογισµού 73.000,00 ευρώ ΣΑΕΠ 541 ,συγκρότηση 
Επιτροπής διαγωνισµού 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

 
 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης   
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Ευσταθιος Κατσιδης 
6. Καιδης Αποστολος 

 

7. Στέφανος Μπίγγας  
8. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
9. Γεωργιος Καραϊσκος 

 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών ότι µε την 
υπ’αριθµ 266/2016 Α∆Σ αποφασίσθηκε η αποδοχή ποσού 73.000 ευρώ από πιστώσεις ΣΑΕΠ 541 , η τροποποίηση 
του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 και του τεχνικού προγράµµατος αντίστοιχα ενώ ψηφίστηκε η πίστωση 
73.000 ευρώ από τον ΚΑ 69.7331.0124 και καθορίσθηκε ο τρόπος  εκτέλεσης του έργου µε τίτλο: «Ανακατασκευή 
στέγης στο Γυµναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1ο Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας», προϋπολογισµού 
73.000,00 ευρώ ΣΑΕΠ 541 , µε ανοικτή συνοπτική διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης. Με την υπ’αριθµ 
16/2017 ΑΟΕ ψηφίσθηκε εκ νέου η πίστωση από τον ΚΑ 69.7331.0124 του προϋπολογισµού οικ έτους 2017. 
  Ως εκ τούτου υπάρχει η ανάγκη για την έγκριση των τευχών δηµοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης 
της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή  και κατά το σύστηµα του αρ 125 του ν 
4412/2016. Επιπλέον υπάρχει η ανάγκη συγκρότησης της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού . 
Σηµειώνεται ότι θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες προσθήκες /προσαρµογές στους όρους της 
διακήρυξης ώστε να είναι συµβατές µε την ισχύουσα νοµοθεσία (ρήτρα ευελιξίας), δεδοµένου ότι 
επήλθαν τροποποιήσεις στις διατάξεις του Ν. 4412/2016, µε το αρ 107 του Ν4497/2017 . Ως εκ 
τούτου απαιτείται η επικαιροποίηση των όρων της διακήρυξης του εν λόγω έργου.  
Κατ’ εφαρµογή των διατάξεων  άρθρου 26 του Ν.4024/2011, όπως 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’, όπως υπ’ αριθ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης & όπως διατάξεις του Ν 4412/2016 έγινε η κλήρωση όπως Eπιτροπής διενέργειας 
και αξιολόγησης και συντάχθηκε το υπ’αριθµ 41056/20-11-2017 πρακτικό στο οποίο αναγράφονται τα ονόµατα των 
κληρωθέντων υπαλλήλων. 
 
Και  κάλεσε τα µέλη όπως Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 
 

Αριθµ. απόφ. 222/2017 
 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
 
1. όπως διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  
2. άρθρου 26 του Ν.4024/2011, όπως 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’, Όπως υπ’ αριθ. 
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∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης  
3. όπως διατάξεις του Ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν 
4. την 266/2016 Α∆Σ & την 16/2017 ΑΟΕ 
5.την υπ’αριθµ 17/2016 µελέτη καθώς και τα σχετικά τεύχη δηµοπράτησης 
6. το υπ’αριθµ 41056/20-11-2017 πρακτικό κλήρωσης  
7. την υπ’αριθµ 6637 ΑΑΥ 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

1. Να επικαιροποιηθούν οι όροι διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης για το  
έργο : «Ανακατασκευή στέγης στο Γυµναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1ο Γυµνάσιο 
Πτολεµαΐδας», προϋπολογισµού 73.000,00 ευρώ ΣΑΕΠ 541, προκειµένου να είναι συµβατοί µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία, 
2. Συγκροτεί τριµελή  Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης ( Επιτροπή ∆ιαγωνισµού) της ανοικτής συνοπτικής 
διαδικασίας σύναψης δηµοσίας σύµβασης,  κατ’ εφαρµογή του Ν 4412/2016, για το έργο µε  τίτλο: «Ανακατασκευή 
στέγης στο Γυµναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1ο Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας», προϋπολογισµού 
73.000,00 ευρώ ΣΑΕΠ 541,  ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

Α/Α Επώνυµο Όνοµα  Ιδιότητα 

1 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2 ΦΙΛΙΠΠΑ ΕΥΘΑΛΙΑ ΤΕ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

3 ΑΠΑΤΣΙ∆ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

Α/Α Επώνυµο  Όνοµα Ιδιότητα 

1 ΤΣΑΝΤΣΑΡΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2 ΤΖΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

3 ΝΙΚΟΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Καραγιαννακη Μαρια µε αναπληρώτρια την Τσαντσαριδου Ειρηνη. 
Οι αρµοδιότητες της οποίας ορίζονται στο αρ 221 του Ν 4412/2016 καθώς και στα σχετικά άρθρα της ∆ιακήρυξης του 
έργου. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 222/2017. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σαββας Ζαµανιδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης 

Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Ευσταθιος Κατσιδης 
Καιδης Αποστολος 
Στέφανος Μπίγγας 

Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
                   Γεωργιος Καραϊσκος  
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

ΑΔΑ: ΩΚΦΥΩΡ6-ΩΛΨ
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