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Αριθµ. απόφ 79/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Εορδαίας
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 09-05-2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε
αρ. πρωτ.10102/4-5-2018 πρόσκληση του 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 εκ νέου της Επιτροπής διενέργειας και αξιολογησης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας
σύναψης δηµόσιας σύµβασης για το έργο: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώµατος οδικού δικτύου του
∆ήµου Εορδαίας», αρ µελ 20/2017, προϋπολογισµού 300.000,00 ευρώ.
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Σάββας Ζαµανίδης
2. Φώτιος Ιορδανίδης
3. Βύρλιος Μάρκος
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης
5. Μπίγγας Στέφανος
6. Καιδης Αποστολος
7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Κατσίδης Ευστάθιος
2.Καραίσκος Γεώργιος

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε το αναπληρωµατικό µέλος από την πλειοψηφία κ. Βύρλιος Μάρκος, κατόπιν
δήλωσης αδυναµίας του κ. Τσοκτουρίδη Ιωάννη, τακτικού µέλους από την πλειοψηφία, να παραβρεθεί σε
αυτήν.
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών ότι µε
την υπ’αριθµ ότι µε την υπ’αριθµ 214/2017 Α∆Σ αποφασίσθηκε η εκτέλεση του έργου µε τίτλο: «Επισκευή
φθορών ασφαλτικού οδοστρώµατος οδικού δικτύου του ∆ήµου Εορδαίας», αρ µελ 20/2017, προϋπολογισµού
300.000,00, µε ανοικτή διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης. Επίσης µε την 143/2017 ΑΟΕ εγκρίθηκαν η
µελέτη & τα τεχνικά τεύχη δηµοπράτησης του έργου , συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας της ανοικτής
ηλεκτρονικής δηµοπρασίας και αποφασίσθηκε η επικαιροποιηση των όρων διακήρυξης κατ’ εφαρµογή της ΚΥΑ
83010/1098/26-7-2017 .Με την 204/2017 ΑΟΕ αποφασίσθηκε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του εν λόγω
έργου .
Με τις υπ’αριθµ 29/2018 & 48/2018 ΑΟΕ έγινε η επανακαταρτιση των όρων διακήρυξης του εν λόγω έργου,
προκειµένου να εναρµονισθούν µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο.
Με την 6/2018 ΑΟΕ αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης 300.000,00 ευρώ από τον ΚΑ 30.7333.0074, από
πιστώσεις ΣΑΤΑ του προϋπολογισµού οικ έτους 2018 και εκδόθηκε η υπ’αριθµ 223/2018 ΑΑΥ.
Το γεγονός ότι δηµοσιεύθηκε η υπ΄αριθµ ∆ΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 (ΦΕΚ Β΄4841), περί κατάρτισης ,
τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου µελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων ,
µελετών ,και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.∆) καθώς και το ότι
δεν εκκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία του εν λόγο έργου κρίνεται απαραίτητο να συγκροτηθεί εκ νέου η
Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµου.
Θέτουµε επίσης υπόψη σας το αποτέλεσµα της κλήρωσης ΜΗΜΕ∆ µε αριθµό ταυτότητας : mimed-ecb-a-2-idaa 587-eba-2018-04-23.
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Αριθµ. απόφ 79/2018
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε
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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. ∆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 214/2017Α∆Σ
5.την υπ’αριθµ 20/2017 µελέτη καθώς και τα σχετικά τεύχη δηµοπράτησης
6. 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
7. τις διατάξεις της ΚΥΑ 117384/26-10-2017 τ.Β3821
8. την υπ’αριθµ 223/2018 ΑΑΥ
9. τις υπ’αριθµ 143/2017,204/2017 & 6/2018 ΑΟΕ
10. το ΦΕΚ Β’ 4534/21-12-2017 µε τα νέα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων
11. τις υπ’αριθµ 29/2018 & 48/2018 ΑΟΕ
12. το αποτέλεσµα της κλήρωσης ΜΗΜΕ∆ µε αριθµό ταυτότητας : mimed-ecb-a-2-id-aa 587-eba-2018-0423 κατ ‘ εφαρµογή της υπ΄αριθµ ∆ΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 (ΦΕΚ Β΄4841)

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα
Ακυρώνει την 143/2017 ΑΟΕ ( σκέλος 2) και συγκροτεί εκ νέου την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης (
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού) της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµοσίας σύµβασης µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ,
του ανωτέρω προαναφερόµενου έργου, κατ’ εφαρµογή του Ν 4412/2016, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

Επώνυµο

Όνοµα

Ιδιότητα

1

Νανοπουλος

Γεώργιος

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

2

Γκαµπουρας

∆ηµήτριος

ΠΕ Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών

3

Σταθης

Χρήστος

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

Επώνυµο

Όνοµα

Ιδιότητα

1

Μπαλοδηµος

Νικόλαος

ΠΕ Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών

2

Τερνενοπουλος

Αντωνιος

ΤΕ Τοπογραφων Μηχανικων

3

Κυριαζιδου

Βαλασια

Λοιποι ∆Ε

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Νανοπουλος Γεώργιος µε αναπληρωτή τον Μπαλοδηµο Νικόλαο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 79/2018.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Σαββας Ζαµανιδης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Φώτιος Ιορδανίδης
Γεώργιος Θεοδοσιάδης
Καιδης Αποστολος
Σοφοκλής Σιδηροπουλος
Βύρλιος Μάρκος
Μπίγγας Στέφανος
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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