
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ 65/2018  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 5ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 30-4-2018 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.000 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε 
αρ. πρωτ. 9325/24-4-2018 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: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
Ακύρωση της υπ’αριθµ 144/2017 ΑΟΕ , συγκρότηση εκ νέου Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής 
διαδικασίας για την σύναψη  δηµόσιας σύµβασης για το έργο: «Κατασκευή 12-θεσιου δηµοτικού σχολείου 
στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεµαΐδας », αρ µελ 11/2013 , προϋπολογισµού 3.944.700,00 ευρώ , πιστώσεις από 
ΕΠ «∆υτ. Μακεδονία 2014-2020» (2017ΕΠ00510009) ΕΤΠΑ 80% & Εθνικούς Πόρους 20% µε MIS 5003194  
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
       
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

1.Στέφανος Μπίγγας  
 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης   
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Ευσταθιος Κατσιδης 
6. Καιδης Αποστολος 

 

7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
8. Γεωργιος Καραϊσκος 

 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω  
ηµερήσιας διάταξης θέµα , έθεσε υπόψη των µελών ότι µε την υπ’αριθµ 144/2017 ΑΟΕ  εγκρίθηκαν τα τεύχη 
του διαγωνισµού , καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισµού  της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την σύναψη  δηµόσιας σύµβασης για το έργο: 
«Κατασκευή 12-θεσιου δηµοτικού σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεµαΐδας », αρ µελ 11/2013 , 
προϋπολογισµού 3.944.700,00 ευρώ , πιστώσεις από ΕΠ «∆υτ. Μακεδονία 2014-2020» (2017ΕΠ00510009) 
ΕΤΠΑ 80% & Εθνικούς Πόρους 20% µε MIS 5003194.  Με τις υπ’αριθµ 28/2018 & 44/2018 ΑΟΕ ανακλήθηκε 
εν µέρει η 144/2017 και καταρτίστηκαν εκ νέου οι όροι διακήρυξης.   
Καθώς 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  
διαγωνισµού και να ανακληθούν οι ΑΟΕ 144/2017 & 28/2018 ως προς την συγκρότηση αυτής.  
Πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε το αρ 221 παρ 8 «Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιµοποιείται η πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιµής - ποιότητας ή η εκτιµώµενη αξία 
της σύµβασης του έργου υπερβαίνει το όριο της περίπτωσης α' , η επιτροπή διαγωνισµού αποτελείται από:  
«αα) Τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, µε τους αναπληρωτές τους, εγγεγραµµένους 
στο µητρώο της περίπτωσης η ' της παρούσας παραγράφου, µε εµπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες 
που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών». [6] 
ββ) Έναν (1) εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α. που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από την Περιφερειακή 
Ένωση ∆ήµων της έδρας της αναθέτουσας αρχής εγγεγραµµένους στο µητρώο της περίπτωσης στ'.γγ) Έναν 
(1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (TEE), που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του 
από τα αρµόδια όργανα του TEE εγγεγραµµένους στο µητρώο της περίπτωσης στ'.δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο 
των εργοληπτικών οργανώσεων εγγεγραµµένους στο µητρώο της περίπτωσης στ', που υποδεικνύεται µαζί µε 
τον αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις, όταν πρόκειται για έργα των οποίων ο 
προϋπολογισµός εκτός ΦΠΑ και αναθεώρησης, ισούται ή υπερβαίνει το όριο εφαρµογής της Οδηγίας, κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 5 ή και οργανώσεις σε επίπεδο Περιφέρειας, εφόσον υπάρχουν, στις λοιπές περιπτώσεις. 
γ) Η επιτροπή διαγωνισµού της περίπτωσης β', συγκροτείται από την αναθέτουσα αρχή του φορέα 
κατασκευής του έργου.» 

ΑΔΑ: ΨΗ36ΩΡ6-ΒΤΜ



 
Θέτουµε επίσης υπόψη σας το αποτέλεσµα της κλήρωσης ΜΗΜΕ∆ µε αριθµό ταυτότητας : mimed-ecb-a-2-id-
aa 554-eba-2018-04-20 . 
Επίσης µε το υπ’αριθµ 862/24-8-2017 έγγραφό του το ΤΕΕ Τµήµα ∆υτ. Μακεδονίας όρισε τακτικό µέλος την 
Παπακωστα Ελευθερία , Μλ.Μ & αναπληρωµατικό τον Μελιδη Χρυσοβαλαντη ,Μλ.Μ., µε το υπ’αριθµ 74/24-8-
2017 έγγραφό του ο Σύνδεσµος Πιστοποιηµένων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων  όρισε τακτικό µέλος τον 
Θεόδωρο Πολιτιδη  Πολ. Μηχανικό Ε∆Ε & αναπληρωµατικό τον Καρακωστα Αστεριο Πολ. Μηχανικό Ε∆Ε και µε 
το υπ’αριθµ 270/25-8-2017 έγγραφο της η ΠΕ∆ ∆υτ Μακεδονίας  όρισε τακτικό µέλος τον δηµοτικό σύµβουλο 
∆. Εορδαίας ο Ιορδανιδης Φώτιος  & αναπληρωµατικό µέλος τον Γκερεχτε Λαζαρο , δηµοτικό σύµβουλο 
∆.Βοϊου. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 65/2018 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 
2. την υπ΄αριθµ ∆ΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 (ΦΕΚ Β΄4841) 
3. τις διαταξεις του Ν 4412/2016 
4. τις υπ’αριθµ 144/2017 , 28/2018 & 44/2018 ΑΟΕ 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

Ακυρώνει τις 144/2017 & 28/2018 ΑΟΕ ως προς το σκέλος της συγκρότησης Επιτροπής του διαγωνισµού 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: 
Πρόεδρος: Μπακανος Παναγιώτης ΠΕ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
Αναπληρωµατικός Πρόεδρος : Νικολιας Σάββας ΠΕ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Επώνυµο Όνοµα Ιδιότητα 

1 Απατσιδου  Γεωργία ΠΕ Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών 

2 Μπαλοδηµος  Νικόλαος ΠΕ Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών 

3 Σπατας  Ευάγγελος ΤΕ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

4 Παπακωστα Ελευθερία  Μλ.Μ (ΤΕΕ) 

5 Πολιτιδη Θεόδωρο ΠΕ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΠΕ∆Ε) 

6 Ιορδανιδη Φώτιο ∆ΗΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΠΕ∆) 

 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Επώνυµο Όνοµα Ιδιότητα 

1 Στραβου  Βασιλικη ΤΕ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2 Σιδερης Αστεριος ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

3 Ματεντζιδης Ιωάννης      ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

4 Μελιδη Χρυσοβαλαντη Μλ.Μ (ΤΕΕ 

5 Καρακωστα Αστεριο ΠΕ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΠΕ∆Ε) 

6 Γκερεχτε Λάζαρο ∆ΗΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΠΕ∆) 

 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΗ36ΩΡ6-ΒΤΜ



 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  65/2018. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    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 
Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
Γεωργιος Καραϊσκος 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

ΑΔΑ: ΨΗ36ΩΡ6-ΒΤΜ
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