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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 16-7-2018 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από την µε 
αρ. πρωτ. 15046/11-7-2018 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 επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης για το έργο: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πύργων του ∆ήµου Εορδαίας» , αριθµ 
µελέτης 30/2017, προϋπολογισµού 161.200,00 ευρώ . 
………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
2. Ιωαννης Τσοκτουρίδης 

1. Σάββας Ζαµανίδης 
2. Φώτιος  Ιορδανίδης 

3. Γεώργιος Θεοδοσιάδης 3. Ευστάθιος Κατσίδης 
4. Καιδης Αποστολος  
5. Στέφανος Μπίγγας 
6. Γεωργιος Καραϊσκος 

 

 
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Εν απουσία του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος αυτής κ. Σ. Σιδηρόπουλος. 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σ. Σιδηρόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών το 
εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα το οποίο όλα τα µέλη συµφώνησαν να συζητηθεί και έθεσε υπόψη τους ότι 
την υπ’αριθµ 8/2018 Α∆Σ µε την οποία αποφασίσθηκε η εκτέλεση του έργου το οποίο είναι εγγεγραµµένο στο 
Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου Εορδαίας, µε τίτλο: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πύργων του 
∆ήµου Εορδαίας» , αριθµ µελέτης 30/2017, προϋπολογισµού 161.200,00 ευρώ , τροποποιήθηκε ο 
προϋπολογισµός οικ έτους 2018 και ψηφίσθηκε πίστωση ύψους 161.200,00 από τον ΚΑ 30.7326.0048 από 
πιστώσεις ΣΑΤΑ, ο τρόπος εκτέλεσης του έργου η ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ µε κριτήριο 
ανάθεσης η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής ( χαµηλότερη τιµή)  και 
σύµφωνα µε το αρ 95 παρ 2α του Ν 4412/2016. 
 Με το υπ’αριθµ 8268/3-4-2018 έγγραφο της ∆/νσης Τ.Υ µας διαβιβάστηκε σχέδιο των όρων διακήρυξης του 
εν λόγο έργου. 
Με την υπ΄αρίθµ 51/2018 Α.Ο.Ε εγκρίθηκε η µελέτη ,τα τεύχη δηµοπράτησης και καταρτιστήκαν οι όροι 
διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης για το εν λόγο έργο. 
Από την Οικονοµική Υπηρεσία εκδόθηκε η σχετική ΑΑΥ 499/6664/2018. 
Θέτω επίσης υπόψη σας το αποτέλεσµα της κλήρωσης ΜΗΜΕ∆ µε αριθµό ταυτότητας : mimed-ecb-a-2-id-aa 
1174-eba-2018-07-13. 
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά µε την συγκρότηση της Επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης για το εν 
λόγο έργο. 
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  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 τροπ/καν και ισχύουν , το αρ 39 του Ν 4488/2017 και το αρ 107 του 
Ν4497/2017, τις διατάξεις του Ν4491/2017 
3. τις διατάξεις της ΚΥΑ 117384/26-10-2017 τ.Β3821. 
4. την 8/2018 Α∆Σ 
5.την υπ’αριθµ 30/2017 µελέτη καθώς και τα σχετικά τεύχη δηµοπράτησης 
6. την υπ’αριθµ 499/2018 ΑΑΥ 
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7. το υπ’αριθµ 8268/3-4-2018 έγγραφο της ∆/νσης Τ.Υ 
9. την υπ’αριθµ 51/2018 ΑΟΕ 
10. το αποτέλεσµα της κλήρωσης ΜΗΜΕ∆ µε αριθµό ταυτότητας : mimed-ecb-a-2-id-aa 1174-eba-2018-07-
13, 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 
 

συγκροτεί  την  Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης ( Επιτροπή ∆ιαγωνισµού) της ανοικτής ηλεκτρονικής 
διαδικασίας σύναψης δηµοσίας σύµβασης µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ, του έργου: Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην 
Τ.Κ. Πύργων του ∆ήµου Εορδαίας» , αριθµ µελέτης 30/2017,  κατ’ εφαρµογή του Ν 4412/2016, ως εξής: 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

Α/Α Επώνυµο Όνοµα Ιδιότητα 

1 ΚΟΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

2 ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  

3 ΑΠΑΤΣΙ∆ΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών 

 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

Α/Α Επώνυµο Όνοµα Ιδιότητα 

1 ΜΠΑΛΟ∆ΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών 

2 ΛΑΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΠΕ ∆ασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος 

3 ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται  ο κ. ΚΟΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ µε αναπληρωτή αυτού τον κ. ΜΠΑΛΟ∆ΗΜΟ 
ΝΙΚΟΛΑΟ.  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 113/2018. 

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

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ιωάννης Τσοκτουρίδης 
 Γεώργιος Θεοδοσιάδης 

                  Καϊδης Απόστολος  
                  Στέφανος Μπίγγας  
                  Γεώργιος Καραΐσκος 

 
 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΟΦΟΚΛΗΣ 
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