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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  1 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 29-1-2018 ηµέρα ∆ευτέρα 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. 1865/22-1-2018 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: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ορισµός εκπροσώπων του Συνδέσµου Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων ∆υτ Μακεδονίας για τις διαδικασίες σύναψης ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων που θα διενεργήσει ο ∆ήµος Εορδαίας για το έτος 2018. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 

 

  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος , ∆ήµαρχος ∆ήµου Εορδαίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης  θέµα  ανέφερε ότι: 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ 221 παρ 8 του Ν 4412/2016  
«Στις δηµόσιες συµβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω ισχύουν και τα ακόλουθα:α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης 
χρησιµοποιείται η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφοράς µόνο βάσει τιµής και η εκτιµώµενη αξία της 
σύµβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του ΦΠΑ, η επιτροπή 
διαγωνισµού αποτελείται από τρεις τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής που είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο της 
περίπτωσης η' της παρούσας παραγράφου και που ορίζονται από το αρµόδιο όργανο µετά από κλήρωση. Στις εργασίες της 
επιτροπής µπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωµα ψήφου, εκπρόσωπος των εργοληπτών, που υποδεικνύεται µαζί µε τον 
αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις.» 
Ο ∆ήµος Εορδαίας µε το υπ΄αρίθµ 1061/11-1-2018 έγγραφό του, ζήτησε από την Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε, να του ορίσει εκπροσώπους 
του Συνδέσµου Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων ∆υτικής Μακεδονίας για τις διαδικασίες σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων 
που θα διενεργήσει ο ∆ήµος Εορδαίας για το έτος 2018. 
Ο Σύνδεσµος  Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων ∆υτικής Μακεδονίας, µε το υπ΄αρίθµ 08/19-01-2017 έγγραφό του, όρισε ως 
τακτικό µέλος τον κ. Ευάγγελο Σεκκουλίδη, Πολιτικό Μηχανικό Ε∆Ε, ∆/νση Βυθινίας 29 Πτολεµαΐδα και ως αναπληρωµατικό 
µέλος τον κ. Θεόδωρο Πολιτίδη, Πολιτικό Μηχανικό Ε∆Ε,  ∆/νση 25ης Μαρτίου 23 Πτολεµαΐδα. 
 

 Αριθµ. απόφ.   15/2018 
 
Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
1. Τις διατάξεις το Ν 4412/2016 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72  του Ν. 3852/2010 
3.Το υπ'αριθµ 8/19-1-2018 έγγραφο της ΠΕΣΕ∆Ε ∆υτικής Μακεδονίας 

         
και µετά διαλογική συζήτηση των µελών αυτής, σύµφωνα µε την οποία 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
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Ορίζει ως εκπρόσωπους  των εργοληπτικών οργανώσεων που θα µετέχουν στις διαδικασίες   σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
που θα διενεργήσει ο ∆ήµος Εορδαίας για το έτος 2018, όπως προτάθηκαν από τον Σύνδεσµο  Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων 
∆υτικής Μακεδονίας και κοινοποιήθηκαν στην Πανελλήνια Ένωση Συνδέσµων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων ∆υτ. Μακεδονίας 
(Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε.) και συγκεκριµένα: 
Ως Τακτικό µέλος: τον κ. Ευάγγελο Σεκκουλίδη, Πολιτικό Μηχανικό Ε∆Ε, ∆/νση Βυθινίας 29 Πτολεµαΐδα  
& 
Ως Αναπληρωµατικό µέλος: κ. Θεόδωρο Πολιτίδη, Πολιτικό Μηχανικό Ε∆Ε,  ∆/νση 25ης Μαρτίου 23 Πτολεµαΐδα. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  15/2018 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

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: 6ΚΨ2ΩΡ6-6Χ0


		2018-02-02T10:31:55+0200
	Athens




