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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  18  ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 20-12-2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 43835/8-12-2017 
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: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης για το έργο: 
«Ανακαίνιση – συντήρηση του κλειστού Αθλητικού Κέντρου ΕΑΚ και των Βοηθητικών χώρων.», προϋπολογισµού 1.400.000,00   
ευρώ ΣΑΕΠ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

1.Ευσταθιος Κατσιδης 
2. Στεφανος Μπιγγας 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης   
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Καιδης Απόστολος  
6. Γεώργιος Καραϊσκος 
7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 

 

  
  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος , ∆ήµαρχος ∆ήµου Εορδαίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   
Ο  Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης  θέµα  ανέφερε ότι µε την υπ’αριθµ 307/2017 Α∆Σ 
αποφασίσθηκε η αποδοχή ποσού 1.400.000 ευρώ από πιστώσεις ΣΑΕΠ 041, µε κωδικό 2013  ΕΠ041.00003, η τροποποίηση 
του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 και η ψήφιση πίστωσης ποσού 1.400.000 ευρώ από τον ΚΑ 61.7331.0146 από 
πιστώσεις ΣΑΕΠ 041, η τροποποίηση του Τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου Εορδαίας καθώς και η εκτέλεση του έργου µε 
τίτλο: «Ανακαίνιση – συντήρηση του κλειστού Αθλητικού Κέντρου ΕΑΚ και των Βοηθητικών χώρων» αρ µελ 22/2017, µε 
ανοικτή  ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης όπως προβλέπεται από το άρθρο 27 του Ν.4412/2016. 
  Με την υπ’αριθµ 221/2017 ΑΟΕ έγινε η έγκριση των τευχών δηµοπράτησης και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης της 
ανοικτής ηλεκτρονικής 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 95 παρ 2α του ν. 4412/2016. Επιπλέον υπάρχει η 
ανάγκη συγκρότησης της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού. 
Πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε το αρ 221 παρ 8 «Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιµοποιείται η πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιµής - ποιότητας ή η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης του έργου 
υπερβαίνει το όριο της περίπτωσης α' , η επιτροπή διαγωνισµού αποτελείται από:  
«αα) Τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, µε τους αναπληρωτές τους, εγγεγραµµένους στο µητρώο της 
περίπτωσης η ' της παρούσας παραγράφου, µε εµπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που προσιδιάζουν στις υπό 
ανάθεση κατηγορίες εργασιών». [6] 
ββ) Έναν (1) εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α. που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από την Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων της 
έδρας της αναθέτουσας αρχής εγγεγραµµένους στο µητρώο της περίπτωσης στ'.γγ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου της Ελλάδας (TEE), που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από τα αρµόδια όργανα του TEE 
εγγεγραµµένους στο µητρώο της περίπτωσης στ'.δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων εγγεγραµµένους 
στο µητρώο της περίπτωσης στ', που υποδεικνύεται µαζί µε τον αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές 
οργανώσεις, όταν πρόκειται για έργα των οποίων ο προϋπολογισµός εκτός ΦΠΑ και αναθεώρησης, ισούται ή υπερβαίνει το 
όριο εφαρµογής της Οδηγίας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 5 ή και οργανώσεις σε επίπεδο Περιφέρειας, εφόσον υπάρχουν, 
στις λοιπές περιπτώσεις. γ) Η επιτροπή διαγωνισµού της περίπτωσης β', συγκροτείται από την αναθέτουσα αρχή του φορέα 
κατασκευής του έργου.» 
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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 Eπιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης και συντάχθηκε το υπ’αριθµ 
41056/20-11-2017 πρακτικό στο οποίο αναγράφονται τα ονόµατα των κληρωθέντων υπαλλήλων.  Επίσης µε τα υπ’αριθµ 
40456/14-11-2017, 40454/14-11-2017 & 40455/14-11-2017 έγγραφα της ∆/νσης ∆/κων κλήθηκαν οι προαναφερόµενοι 
φορείς να ορίσουν έναν τακτικό και ένα αναπληρωµατικό εκπρόσωπο τους.  
 
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
 
 

Αριθµ. απόφ.   231/2017 
 

   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 όπως τροπ/καν και ισχύουν , το αρ 39 του Ν 4488/2017 και το αρ 107 του Ν4497/2017, τις 
διατάξεις του Ν4491/2017 
4. τις διατάξεις της ΚΥΑ 117384/26-10-2017 τ.Β3821. 
5. την 307/2017 Α∆Σ 
6.την υπ’αριθµ 22/2017 µελέτη καθώς και τα σχετικά τεύχη δηµοπράτησης, την σχετ 221/2017 ΑΟΕ 
7. το υπ’αριθµ 41056/20-11-2017 πρακτικό κλήρωσης  
8. τα υπ’αριθµ 40456/14-11-2017, 40454/14-11-2017 & 40455/14-11-2017 έγγραφα της ∆/νσης ∆/κων 
9.  την υπ’αριθµ 41331/2017 ΑΑΥ 
10. το υπ’αριθµ 90/17-11-2017 εγγραφο του ΣΠΕ∆Ε ∆υτ. Μακεδονίας, το υπ’αριθµ 368/29-11-2017 της ΠΕ∆ &  
     το υπ’αριθµ 1052/23-11-2017 του ΤΤΕ 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

   

Συγκροτεί επταµελή  Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης ( Επιτροπή ∆ιαγωνισµού) της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας 
σύναψης δηµοσίας σύµβασης,  κατ’ εφαρµογή του Ν 4412/2016, για το έργο µε  τίτλο: «Ανακαίνιση – συντήρηση του 
κλειστού Αθλητικού Κέντρου ΕΑΚ και των Βοηθητικών χώρων.», προϋπολογισµού 1.400.000,00   ευρώ ΣΑΕΠ,  ως εξής: 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

Α/Α Επώνυµο  Όνοµα Ιδιότητα 

1 ΣΙΑΠΑΛΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
2 ΝΙΚΟΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
3 ΤΖΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

4 ΖΑΜΠΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

5 ΠΟΛΙΤΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ ΣΠΕ∆Ε ∆υτ. Μακεδονίας 
6 ΚΑΡΑΦΟΥΛΙ∆ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ∆ΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ -ΠΕ∆ 
7 ΤΑΡΑΛΙ∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ Π.Μ. -ΤΕΕ 
 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

Α/Α Επώνυµο Όνοµα  Ιδιότητα 

1 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
      2 ΚΑΡΟΓ∆ΑΝΙ∆ΟΥ ΕΥ∆ΟΚΙΑ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
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3 ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
4 ΤΣΑΝΤΣΑΡΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
5 ΣΕΚΚΟΥΛΙ∆ΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ ΣΠΕ∆Ε ∆υτ. Μακεδονίας 
6 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ -ΠΕ∆ 
7 ΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ Α.Μ -ΤΕΕ 

 
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η Σιαπαλιδου Ελένη µε αναπληρώτρια την Μαρία Καραγιαννακη. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  231/2017 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης                              
Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Καιδης Αποστολος 
Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
 Γεωργιος Καραϊσκος 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

                ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

ΑΔΑ: Ω1Ε3ΩΡ6-Κ5Φ
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