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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 9-7-2018 ηµέρα ∆ευτερα και ώρα 14.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από την µε 
14566/4-7-2018 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 της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας για την σύναψη  δηµόσιας 
σύµβασης για το έργο  : « Εγκατάσταση µέσων ενεργητικής πυροπροστασίας , πυρανίχνευσης και φωτισµού 
ασφάλειας στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς του ΚΟΙΠΠΑΠ», προϋπολογισµού 62.923,65 ευρω ( 
πιστώσεις ΣΑΕΠ), αριθµ µελ.7/2018. 
………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

 

3. Ιωάννης Τσοκτουρίδης   
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Ευστάθιος Κατσίδης 
6. Καϊδης Απόστολος 

 

7. Μπίγγας Στεφανος 
8. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
9. Γεώργιος Καραϊσκος 

 

  
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
 Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών το 
ηµερήσιας διάταξης θέµα το οποίο έχει ως εξής: µε  την υπ'αριθµ 123/2018 Α∆Σ  έγινε η αποδοχή ποσού 
62.923,65 ευρώ από ΣΑΕΠ 2014 ΕΠ54100003,τροποποιηθηκε ο προϋπολογισµός οικ έτους 2018 και 
εγγράφηκε και ψηφίστηκε η αντίστοιχη πίστωση στον ΚΑ 60.7321.0042 προκειµένου να εκτελεστεί το έργο µε 
τίτλο: « Εγκατάσταση µέσων ενεργητικής πυροπροστασίας , πυρανίχνευσης και φωτισµού ασφάλειας στους 
παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς του ΚΟΙΠΠΑΠ», προϋπολογισµού 62.923,65 ευρω ( πιστώσεις 
ΣΑΕΠ), αριθµ µελ.7/2018 µε ανοικτή συνοπτική διαδικασία, επιπλέον τροποποιήθηκε και το τεχνικό 
πρόγραµµα του έτους 2018. 
Από την Οικονοµική Υπηρεσία έγινε η δέσµευση της πίστωσης ύψους 62.923,65  από τον αντίστοιχο ΚΑ 
60.7321.0042 του προϋπολογισµού οικ έτους 2018 και εκδόθηκε η υπ'αριθµ 608/13504 ΑΑΥ.  
Με την υπ’αριθµ 89/2018 ΑΟΕ εγκρίθηκε η µελέτη , τα σχετικά τεύχη δηµοπράτηση και καταρτίστηκαν οι όροι 
της ∆ιακήρυξης Ανοικτής Συνοπτικής ∆ιαδικασίας για την επιλογή του Αναδόχου  για το προαναφερόµενο έργο 
όπως αυτά συντάχθηκαν από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. Ως εκ τούτου καλούµαστε να 
συγκροτήσουµε την επιτροπή διενέργειας του προαναφερόµενου διαγωνισµού. 
 
Επίσης θέτουµε  υπόψη σας το αποτέλεσµα της κλήρωσης ΜΗΜΕ∆ µε αριθµό ταυτότητας : mimed-ecb-a-2-id-
aa-1096-eba-2018-6-29. 
 
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
 

Αριθµ. απόφ 101/2018 

 

ΑΔΑ: 6363ΩΡ6-13Φ



  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  
2. τις διατάξεις του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
3. Τις διατάξεις του Π.∆..80/2016 
4.Τον Προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, ο οποίος ψηφίστηκε µε την υπ΄αριθµ. 351/17 
Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και νοµιµοποιήθηκε µε την  αρ. πρωτ. 8571/18-01-2018 Απόφαση του  
συντονιστή Αποκεντρωµένης  
5. την υπ'αριθµ 123/2018 Α∆Σ  
6. την υπ'αριθµ 7/2018 µελετη 
7. την υπ’αριθµ 89/2018 ΑΟΕ 

6. την κλήρωση µέσω ΜΗΜΕ∆ µε ΑΤ: mimed-ecb-a-2-id-aa-1096-eba-2018-6-29. 
  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 
Συγκροτεί  την  Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης ( Επιτροπή ∆ιαγωνισµού) της ανοικτής συνοπτικής 
διαδικασίας σύναψης δηµοσίας σύµβασης  του ανωτέρω προαναφερόµενου έργου,  κατ’ εφαρµογή του Ν 
4412/2016, ως εξής: 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

Α/Α Επώνυµο Όνοµα Ιδιότητα 

1 ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ∆ήµος Βοΐου 

2 ΤΣΑΝΤΣΑΡΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών ∆ήµος Εορδαίας 

3 ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Λοιποι ΤΕ Περιφέρεια ∆υτ. Μακεδονίας 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

Α/Α Επώνυµο Όνοµα Ιδιότητα 

1 ΣΤΕΦΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ∆ήµος Κοζάνης 

2 
ΤΟΠΑΛΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΕ Μηχανολογων Μηχανικών ∆ήµος 

Κοζάνης 

3 
ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Περιφέρεια ∆υτ. 

Μακεδονίας 

Πρόεδρος ορίζεται ο Νανοπουλος Γεώργιος και αναπληρωτής αυτού ο Στεφος Γεώργιος. 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 101/2018. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σαββας Ζαµανιδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
                     Φώτιος Ιορδανίδης     
                     Ιωάννης Τσοκτουρίδης 
                     Γεώργιος Θεοδοσιάδης         
                     Ευστάθιος Κατσίδης 
                     Καϊδης Απόστολος 
                     Μπίγγας Στεφανος 
                     Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
                     Γεώργιος Καραϊσκος 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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