
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αριθµ. απόφ.    16/2018        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
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: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων µέσω του ΚΗΣΚ για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων έργων , 
µελετών και παροχής συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών , των οποίων η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι ίση ή κατώτερη 
των 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ  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 το άρθρο 118 του 
Ν.4412/ 2016  αναφέρεται ότι «Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιµώµενη αξία της 
σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.» Στην παρ 5 του αρ 118 
ορίζονται τα εξής:  Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών 
υπηρεσιών, η κάθε αναθέτουσα αρχή, προκειµένου να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, δηµοσιεύει µια φορά 
κατ’ έτος και για διάστηµα είκοσι ηµερών, πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφεροµένων ανά κατηγορίες 
έργων/µελετών. Στην πρόσκληση η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από τους ενδιαφερόµενους να πληρούν απαιτήσεις 
ειδικής τεχνικής ικανότητας για την εγγραφή τους στους καταλόγους. Στους καταλόγους εγγράφονται τουλάχιστον τρείς 
ενδιαφερόµενοι, διαφορετικά ο κατάλογος δεν ισχύει. 
Για την επιλογή του αναδόχου διενεργείται δηµόσια ηλεκτρονική κλήρωση από επιτροπή που ορίζεται από την αναθέτουσα 
αρχή, µεταξύ αυτών που περιλαµβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο. Για το λόγο αυτό αναπτύσσεται στη Γενική Γραµµατεία 
Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστηµα Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.), µέσω 
του οποίου διενεργούνται υποχρεωτικά οι ηλεκτρονικές κληρώσεις. 
Η αριθ. ∆ΝΣγ/οικ15299/ΦΝ466 απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών (ΦΕΚ 900 Β΄/17-3-2017) στο άρθρο 1 
αναφέρει ότι οι διατάξεις της απόφασης αυτής έχουν εφαρµογή στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των δηµόσιων 
συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών που εµπίπτουν στο πεδίο 
εφαρµογής του ν. 4412/16 οι οποίες ανατίθενται και εκτελούνται από τις αναθέτουσες αρχές του άρθρου 2 του ν.4412/16 ενώ 
το άρθρο 2 αναφέρει τη δηµιουργία Κεντρικού Μητρώου Ηλεκτρονικού Συστήµατος Κληρώσεων για ∆ηµόσιες Συµβάσεις και 
το άρθρο 4 την επιχειρησιακή λογική του Κ.Η.Σ.Κ 
Μετά την οριστικοποίηση των καταλόγων ενδιαφεροµένων υποψηφίων αναδόχων ανά κατηγορία έργου/µελέτης/παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών και των στοιχείων της σύµβασης δίνεται η δυνατότητα διενέργειας 
κλήρωσης. Προϋπόθεση για τη διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης είναι να έχει οριστεί διµελής ή τριµελής επιτροπή 
υπαλλήλων για τη διεξαγωγή κλήρωσης για συγκεκριµένη σύµβαση. Η αναθέτουσα Αρχή δύναται κατά τη κρίση της να ορίσει 
µια επιτροπή κατ΄έτος.  Ένα τουλάχιστον µέλος της επιτροπής πρέπει να είναι τεχνικός υπάλληλος και εγγεγραµµένος χρήστης 
του συστήµατος. 
Η κλήρωση διενεργείται ηλεκτρονικά από το χρήστη του Κ.Η.Σ.Κ. που είναι ταυτόχρονα και µέλος της επιτροπής κληρώσεως 
που έχει ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  

ΑΔΑ: ΩΨ7ΓΩΡ6-6ΛΧ



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 επιτροπής και συντάχθηκε το υπ’αριθµ 2217/25-1-2018 πρακτικό στο 

οποίο αναγράφονται τα ονόµατα των κληρωθέντων υπαλλήλων. 
Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να συγκροτήσει την Επιτροπή διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων για την ανάθεση 
δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, των οποίων η εκτιµώµενη αξία της 
σύµβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ του Ν.4412/2016.  
Σ. Σιδηρόπουλος:∆εν ψηφίζω, είµαι κατά της διαδικασίας των απευθείας αναθέσεων. 
 
 

 Αριθµ. απόφ.   16/2018 
 
Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
1.το άρθρο 118 του Ν.4412/2016,  
2. την ∆ΝΣγ/οικ15299/ΦΝ466 απόφαση του υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών (ΦΕΚ 900 Β΄/17-3-2017)  
3. τις διατάξεις του αρ 72 του Ν.3852/10  
4. το υπ’αριθµ 2217/25-1-2018 πρακτικό κλήρωσης  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία 
 

Συγκροτεί Επιτροπή διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και 
παροχής συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, των οποίων η εκτιµώµενη η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι ίση ή 
κατώτερη των 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, διάρκειας  έως 31-12-2018, αποτελούµενη από 3 µέλη, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 ΜΑΡΙΑ  ΣΠΑΝΟ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ      ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

2 ΜΑΡΙΑ  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 

3 ΕΥ∆ΟΚΙΑ  ΚΑΡΟΓ∆ΑΝΙ∆ΟΥ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 

 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 ΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

2 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΤΕ ΗΛΕΚ.ΜΗΧ 

3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ ΑΓΡ.ΤΟΠ.ΜΗΧ 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η κα. Μαρια Σπανοδηµητριου µε αναπληρώτρια την κα. Αννα Κυριακιδου. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  16/2018 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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: ΩΨ7ΓΩΡ6-6ΛΧ
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