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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  6ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 8-4-2019 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. 7037/4-4-2019 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, 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: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Λήψη απόφασης σχετικά µε την διενέργεια της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης του έργου: « 
Συντήρηση 10ου Νηπιαγωγείου Πτολεµαίδας, αρ. µελέτης 3/2019, προϋπολογισµού 13.500,00 ευρώ από 
πιστώσεις ΣΑΕΠ 541. 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω  µέλη:   
 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

1. Σάββας Ζαµανίδης 
 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης   
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Καιδης Απόστολος  
6. Γεώργιος Καραϊσκος 
7. Ευσταθιος Κατσιδης 

 

8. Στεφανος Μπιγγας  
 
O  Αντιπρόεδρος κ. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου, ο Αντιπρόεδρος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα, ανέφερε ότι µε την 73/2019 Α∆Σ αποφασίστηκε η αποδοχή πίστωσης 
ύψους 13.500,00 ευρω για το υποέργο µε τίτλο: «Συντήρηση 10ου Νηπιαγωγείου Πτολεµαίδας», αρ. µελέτης 
3/2019, προϋπολογισµού 13.500,00 ευρώ από πιστώσεις ΣΑΕΠ µε κωδικό 2014ΕΠ 541.00003, 
τροποποιήθηκε ο προϋπολογισµός οικ έτους 2019 και εγγράφηκε η ανωτέρω πίστωση στον ΚΑ 60.7331.0155 
ενώ αντιστοίχως τροπ/κε και το τεχνικό πρόγραµµα έτους 2019,βάσει της υπ΄αρίθµ 3/2019 µελέτης της 
∆/νσης Τ.Υ του ∆ήµου Εορδαίας, ,προκειµένου να εκτελεστεί το εν λόγω έργο. 
Ο Αντιπρόεδρος είπε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «∆εν απαιτείται απόφαση του 
δηµοτικού συµβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης έργου, προµήθειας ή 
γενικής υπηρεσίας. […]». 
Σύµφωνα µε την θεωρηµένη µελέτη της ∆.Τ.Υ. για το ως άνω έργο  (Αρ. µελ.3/2019), η εκτιµώµενη αξία της 
σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 13.500,00 ευρώ και συνεπώς  επειδή δεν υπερβαίνει το ποσό των 
20.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, µπορεί η Οικονοµική Επιτροπή να προβεί στην διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης µε ηλεκτρονική κλήρωση-µέσω Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήµατος 
Κλήρωσης-Κ.Η.Σ.Κ.. 
 
Επίσης αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ το πρωτογενές αίτηµα µε Α∆ΑΜ 19REQ004735314 και το οποίο έγινε 
εγκεκριµένο µε την υπ’αριθµ. 450/7201/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  µε Α∆ΑΜ 004747535. 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει την ανάθεση κατασκευής 
του έργου: «Συντήρηση 10ου Νηπιαγωγείου Πτολεµαίδας», αρ. µελέτης 3/2019, προϋπολογισµού 13.500,00 
ευρώ από πιστώσεις ΣΑΕΠ µε κωδικό 2014ΕΠ 541.00003 σε τρίτο, µε προσφυγή στην διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης µε ηλεκτρονική κλήρωση-µέσω Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήµατος 
Κλήρωσης-Κ.Η.Σ.Κ., βάσει των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν.4412/2016. 
 

ΑΔΑ: ΩΑΣΒΩΡ6-ΙΣΙ



Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
 
 
     Αριθµ. Αποφ. 39/2019 

   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 και του ν 4555/2018 
2. την ∆ΝΣγ/οικ15299/ΦΝ466/2017 απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών 
«Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστηµα Κληρώσεων για ∆ηµόσιες Συµβάσεις έργων, µελετών και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β΄ 900) 
3. την υπ’αριθµ 73/2019 Α∆Σ 
4. το πρωτογενές αίτηµα µε Α∆ΑΜ 19REQ004735314 και το οποίο έγινε εγκεκριµένο µε την υπ’αριθµ. 
450/7201/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  µε Α∆ΑΜ 004747535 
5. την υπ’αριθµ 3/2019 µελέτη 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα 

 
Εγκρίνει την µελέτη και αποφασίζει την ανάθεση κατασκευής του έργου «Συντήρηση 10ου 
Νηπιαγωγείου Πτολεµαίδας, αρ. µελέτης 3/2019, προϋπολογισµού 13.500,00 ευρώ από πιστώσεις ΣΑΕΠ µε 
κωδικό 2014ΕΠ 541.00003 σε τρίτο, µε προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης µε 
ηλεκτρονική κλήρωση-µέσω Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήµατος Κλήρωσης-Κ.Η.Σ.Κ., για την 
οποία έχει εγγραφεί πίστωση 13.500,00 ευρώ, στον ΚΑ 60.7331.0155  του προϋπολογισµού 2019 
του ∆ήµου. 

 
  
 
                           Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 39/2019. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 
 
 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης                              
Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Καιδης Αποστολος 
ΕυσταθιοςΚατσιδης                            
Γεωργιος Καραϊσκος 
Στεφανος Μπιγγας 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 
                             

ΑΔΑ: ΩΑΣΒΩΡ6-ΙΣΙ
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