
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ.114/2016                           
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 9ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 6-6-2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ.16814/1-6-2016 
πρόσκληση του Προέδρου , η οποία 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: 
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………........................ 
Εγκριση ή µη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού για το έργο «Αντικατάσταση κεραµικών 
πλακιδίων δαπέδων σε αίθουσες διδασκαλίας και στο διάδροµο του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Πτολεµαΐδας», ορισµός 
αναδόχου. 

.………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος                                1. Γεώργιος Καραίσκος 
2. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης  2. Παρασκευή Βρυζίδου 
3. Κωνσταντίνος Σερσέµης  
4. Γεώργιος Κοκκινίδης   
5. Ιωαννης Αριστεριδης  
6. Γεώργιος Χαϊτίδης 
7. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 

 

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω θέµα ηµερήσιας διάταξης ανέφερε ότι µε την 
αριθµ.63/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίστηκε η αποδοχή ποσού 35.700,00 ευρώ για το υποέργο 
«Αντικατάσταση κεραµικών πλακιδίων δαπέδων σε αίθουσες διδασκαλίας και στο διάδροµο του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Πτολεµαΐδας» του έργου << Συντηρήσεις Σχολείων- Α.Π.Χ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Α-ΘΜΙΑΣ & Β-ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ και κωδικό 2014ΕΠ4100003, η Τροποποίηση 
του προϋπολογισµού  εσόδων – εξόδων οικονοµικού  Έτους 2016 ως εξής :Εγγράφει στο σκέλος των Εσόδων στον 
ΚΑ1329.0000» λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα  το ποσό των  35.700,00 € στη  συνέχεια το µεταφέρει στο 
αποθεµατικό και από το αποθεµατικό µεταφέρει συνολική πίστωση 37.700 ,00 € ( 35.700 ΣΑΕΠ + 2000 τοπικά )  στο 
σκέλος των εξόδων στον νέο ΚΑ  69.7331.0118  «Αντικατάσταση κεραµικών πλακιδίων δαπέδων σε αίθουσες διδασκαλίας 
και στο διάδροµο του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Πτολεµαΐδας » απ’ όπου ψηφίζει ισόποση πίστωση για την αντιµετώπιση 
δαπάνης εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου έτους 2016 και συµπεριλαµβάνει   
στο κεφάλαιο VII Σχολικές υποδοµές  το εν λόγω έργο µε τον αντίστοιχο πρ/σµό και εγκρίνει την εκτέλεση του  έργου µε  
πρόχειρο διαγωνισµό µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.   
Η δέσµευση του ποσού για την αντιµετώπιση της δαπάνης, έγινε από την Οικονοµική Υπηρεσία από τον Κ.Α 69.7331.0118 
(α/α µητρώου δεσµεύσεων 690). 
∆ιενεργήθηκε κλήρωση για την ανάδειξη των τριών (3) των υπαλλήλων και των αναπληρωµατικών τους που θα 
απαρτίζουν την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, µε το υπ΄αρίθµ 13387/26-4-2016 Πρακτικό Κλήρωσης και συγκροτήθηκε µε την 
υπ’αριθµ 96/2016 Α.Ο.Ε. 
 Σε εκτέλεση των ανωτέρω καταρτίσθηκαν οι όροι του πρόχειρου διαγωνισµού σύµφωνα µε την υπ’αριθµ 92/2016 
Α.Ο.Ε και µε βάσει την 1/2016 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας και εκδόθηκε η υπ’αριθµ 
14920/16-5-16 ∆ιακήρυξη ∆ηµάρχου , περίληψη της οποίας δηµοσιεύθηκε σε εφηµερίδα καθώς και στην ιστοσελίδα του 
∆ηµου. 
 Στο υπ’αριθµ 15836/24-5-2016 πρακτικό της η  Επιτροπή διαγωνισµού αναφέρει τα εξής: 

<<Στα Γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας  συνήλθε την 24 Μαϊου 2016  ηµέρα 
Τρίτη  και ώρα 09.30 πµ  η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµού  που συστάθηκε σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 96 / 26-4-
2016  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆. Εορδαίας για το παραπάνω έργο , αποτελούµενη από τους :  
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1.Ηλιάνα Παπαδοπούλου  (Πρόεδρος) 

2.Ειρήνη Τσαντσαρίδου  

3. Ευθαλία Φιλίππα 

 

Τοπογράφο  Μηχανικό -  Υπάλληλο ∆ΠΚ&ΠΖ ∆Ε 

Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. –Υπάλληλο ∆ΤΥ ∆Ε  

∆οµικών έργων Τ.Ε  - Υπάλληλο ∆ΠΚ&ΠΖ ∆Ε  

 
Η ανωτέρω επιτροπή κηρύξαµε την έναρξη της παραλαβής προσφορών στις 09:30 π.µ. και καλέσαµε τους 

επιθυµούντες παρευρισκοµένους να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό. 
 
Προσήλθαν κατά σειρά οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι των παρακάτω αναγραφοµένων µεµονωµένων 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και κοινοπραξιών και παρέδωσαν στην επιτροπή τους φακέλους των προσφορών (φάκελοι 
δικαιολογητικών συµµετοχής και φάκελοι οικονοµικών προσφορών). 

 

α/α Επωνυµία Συµµετεχόντων Υποβάλλων Α.∆.Τ. 

1 ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Χ 890195 

2 ΕΜΤΕ Ε.Ε ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τ 929194 

3 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆. ΚΑΡΑΚΟΥΚΑΣ  ΚΑΡΑΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΙ 324274 

4 ΚΙΑΝΑΣ Ι. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΙΑΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Ρ 361536 

5 POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε  ΒΑΝΤΣΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Χ 393006 

6 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΗΜ. ΛΙΟΥΤΣΙΑΣ ΛΙΟΥΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙ 350566 

7 ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆. ΣΤΑΥΡΟΣ  ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ. ΑΜ 394469 

8 ΕΡΓΟΤΕΚ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΕΚΚΟΥΛΙ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΚ 979416 

9 ΣΑΡΙΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒ 870638 

10 Α. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΖ 793906 

 

Την 10:00 π.µ. η πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισµού ανακοίνωσε την λήξη χρόνου. 
Μετά την ανακοίνωση της λήξης του χρόνου για την παραλαβή προσφορών από την επιτροπή διαγωνισµού, και 

αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε άλλος ενδιαφερόµενος να επιδώσει προσφορά, κηρύχθηκε ως περαιωθείσα η επίδοση 
προσφορών της δηµοπρασίας την 10:05 π.µ.. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 4.1 της διακήρυξης ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής επικοινώνησε µε την υπηρεσία του πρωτοκόλλου και διαπίστωσε ότι δεν έχουν αφιχθεί ταχυδροµικώς 
προσφορές  κατά την παρ. 3.4.της διακήρυξης 

 
Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατέθηκε , καταγράφηκαν τα στοιχεία του προσώπου που τον υπέβαλλε 

προκειµένου η Επιτροπή στην συνέχεια να ελέγξει την νοµιµοποίηση του, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.3 του άρθρου 3 
της ∆ιακήρυξης. 

 
Για κάθε συµµετέχοντα στο διαγωνισµό, η επιτροπή προχώρησε στην καταγραφή και µονογραφή των 

δικαιολογητικών και εγγράφων. Με το πέρας της καταγραφής των δικαιολογητικών, ανοίχτηκαν οι οικονοµικές προσφορές, 
µε τη σειρά κατάθεσης των προσφορών, µονογράφηκαν και ανακοινώθηκαν τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε 
διαγωνιζόµενο. Μετά από λογιστικό έλεγχο και τις αναγκαίες διορθώσεις καταχωρήθηκαν κατά σειρά µειοδοσίας, στον 
συνηµµένο στο πρακτικό πίνακα 1.  

 

Στη συνέχεια ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά µειοδοσίας, έγινε ο έλεγχος 
νοµιµοποίησης του προσώπου που κατέθεσε την προσφορά και ο έλεγχος των δικαιολογητικών των συµµετεχόντων 
στο διαγωνισµό. Κρίνονται ως παραδεκτές οι προσφορές των : 

 

α/α Επωνυµία Συµµετεχόντων Έκπτωση 

1 ΕΡΓΟΤΕΚ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 58,00% 

2 ΚΙΑΝΑΣ Ι. ΣΤΕΡΓΙΟΣ 49,00% 
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3 Α. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 47,00% 

4 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΗΜ. ΛΙΟΥΤΣΙΑΣ 46,00% 

5 ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 42,00% 

6 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆. ΚΑΡΑΚΟΥΚΑΣ. 42,00% 

7 ΕΜΤΕ Ε.Ε 41,00% 

8 ΣΑΡΙΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ. 34,00% 

9 POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε 33,00% 

 

Ως απαράδεκτες δε κρίθηκαν οι προσφορές των  : 

 

α/α Επωνυµία Συµµετεχόντων Έκπτωση 

1 ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆. ΣΤΑΥΡΟΣ 47,00% 

 

Καθώς για την ανωτέρω α)δεν προσκοµίστηκε αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας προς το ΤΣΜΕ∆Ε σύµφωνα µε 
το άρθρο 23 παρ. 23.2.2.β. και β) δεν προσκοµίστηκε Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι τα πρόσωπα που απασχολεί µε σύµβαση 
εξαρτηµένης εργασίας είναι ασφαλισµένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς ή αρνητική Υ.∆. σύµφωνα µε το 
άρθρο 23 παρ. 23.2.2.β.  

 

Ακολούθησε ο έλεγχος όσον αφορά το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών. Με τη ίδια σειρά και ξεκινώντας 
από τον πρώτο µειοδότη έγινε έλεγχος πληρότητας υπογραφών και  µονογραφών, και ελέγχθηκε η ορθότητα 
συµπλήρωσης του εντύπου Οικονοµικής προσφοράς. (αριθµητική και ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού 
έκπτωσης). 

 

Στη συνέχεια συντάχθηκε ο συνηµµένος στο πρακτικό, πίνακας 2 µε τις παραδεκτές προσφορές και κατά σειρά 
µειοδοσίας. 

 
Η επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 17/21-09-2010 (Αρ. Πρωτ. ∆17γ/9/154/ΦΝ437) Εγκύκλιο 

του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ, επικοινώνησε  εγγράφως (αποστολή αιτήµατος µέσω 
συσκευής φαξ και email ) µε τις τράπεζες και το ΤΣΜΕ∆Ε που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές 
συµµετοχής όλων των διαγωνιζοµένων και αναµένεται η απάντησή τους . 

 
Μετά και τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαγωνισµού και µε την επιφύλαξη της εγκυρότητας των υποβληθέντων 

εγγυητικών επιστολών,  η επιτροπή οµόφωνα εισηγείται ως προσωρινό µειοδότη την ΕΡΓΟΤΕΚ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  η οποία 
προσέφερε την µεγαλύτερη έκπτωση 58,00%. 

 
 

Η επιτροπή διαγωνισµού ανάρτησε την προβλεπόµενη  από το άρθρο 4. παρ.4.1.θ της διακήρυξης  ανακοίνωση του 
προέδρου της, την 24 Μαΐου 2016 και ώρα 14:30, µε την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζόµενους ότι µπορούν να 
λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχοµένως) ένσταση κατ’αυτού µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την 
ανωτέρω ανακοίνωση. Η πενθήµερη προθεσµία υποβολής ενστάσεων αρχίζει από την 25-05-2016 ηµέρα Τετάρτη. 

 
Το παρόν συντάχθηκε σε τρεις (3) σελίδες και έξι (6) αντίγραφα και υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα µέλη 

της επιτροπής διαγωνισµού>>. 
∆εδοµένου ότι µε το υπ’αριθµ 16557/31-5-2016 έγγραφό της η Επιτροπή µας ενηµερώνει ότι παρήλθε η πενθήµερη 
προθεσµία υποβολής ενστάσεων χωρίς να έχει υποβληθεί καµία ένσταση καθώς ότι έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος 
γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών , κατόπιν των ανωτέρω καλούµαστε να εγκρίνουµε το πρακτικό και να ορίσουµε 
ανάδοχο του εν λόγω έργου. 

Ο Πρόεδρος επισήµανε  ότι από 1-6-2016 ισχύει το Άρθρο 52 Τροποποιήσεις του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 «Κύρωση 
του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»  του Ν 4389/2016 στο οποίο ορίζονται τα εξης:1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 
του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Α' 248) αντικαθίσταται ως εξής: «Ο συντελεστής του φόρου προστιθέµενης αξίας 
(ΦΠΑ) ορίζεται σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) στη φορολογητέα αξία.» 2. Οι διατάξεις της προηγούµενης 
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παραγράφου ισχύουν από 1.6.2016.  Η σύµβαση θα υπογραφεί µε συντελεστή ΦΠΑ 24% και το ποσό που έχει ψηφισθεί 
στην πίστωση του προϋπολογισµού  επαρκεί για την κάλυψη της διαφοράς αυτής, δεν θα πρέπει πριν την πληρωµή να 
γίνει αναµόρφωση του προϋπολογισµού και ανάληψη υποχρέωσης, όσον αφορά αυτό το επιπρόσθετο ποσό. 

 
  
  Και  κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ.Απόφ.  114/2016 
 

Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους την ανωτέρω εισήγηση και: 
1) τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010  
2) τις διατάξεις του Ν.3669/2008(Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
3) Την 63/2016 Α.∆.Σ. για την έγκριση εκτέλεσης του έργου. 
4). Την 1/2016 µελέτη ∆/νσης Τ.Υ. 
5). Το αριθµ.πρωτ. 13387/26-4-2016 πρακτικό κλήρωσης & την υπ΄αρίθµ 96/2016 Α.Ο.Ε 
6) την υπ’αριθµ 92/2016 Α.Ο.Ε, την υπ’αριθµ 14920/16-5-16 ∆ιακήρυξη ∆ηµάρχου & το φάκελο του έργου 
7) το υπ’αριθµ 15836/24-5-2016 πρακτικό της Επιτροπής και το υπ’αριθµ 16557/31-5-2016 έγγραφό της. 

   8) το αρ 52 του Ν 4389/2016 
 

Αποφασίζει οµόφωνα 
 

  Εγκρίνει τα πρακτικά της «Αντικατάσταση κεραµικών πλακιδίων δαπέδων σε αίθουσες διδασκαλίας και στο 
διάδροµο του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Πτολεµαΐδας», αρ.µελ.∆/νσης Τ.Υ 1/2016 ,συνολικού προϋπολογισµού 37.700,00 
ευρώ και αναδεικνύει ανάδοχο την ΕΡΓΟΤΕΚ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ- ΣΕΚΚΟΥΛΙ∆ΗΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε µε ΑΦΜ 999138996  ∆ΟΥ 
Πτολεµαΐδας, ο οποίος πρόσφερε  τη µεγαλύτερη έκπτωση µε ποσοστό 58,00% στις τιµές της µελέτης, κρίνοντας την 
προσφορά συµφέρουσα για το ∆ήµο. 
 
   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  114/2016. 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ιωάννης Αριστερίδης 
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Κωνσταντίνος Σερσέµης 
Γεώργιος Κοκκινίδης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
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ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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