
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αριθµ. απόφ. 147/2016                          
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 18-8-2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε 
την αρ. πρωτ 26847/10-8-2016 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: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………. 
Έγκριση ή µη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού του  έργου µε τίτλο: «Συντήρηση 
πεζοδροµιών ∆ήµου Εορδαίας», ορισµός αναδόχου. 
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος                                 
2. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης                                                     
3. Κωνσταντίνος Σερσέµης  
4. Γεώργιος Κοκκινίδης   
5. Γεώργιος Χαϊτίδης 
6. Ιωαννης Αριστεριδης 
7. Παρασκευή Βρυζίδου 

 

8.Γεώργιος Καραίσκος  
9.Σοφοκλης Σιδηροπουλος  

 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανίδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα και έθεσε υπόψη των µελών  ότι µε 
την αριθµ.98/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η εκτέλεση του έργου : « Συντήρηση πεζοδροµίων 
∆ήµου Εορδαίας» συνολικού προϋπολογισµού 250.000,00 ευρώ, σχετ η υπ’αριθµ 6/2016 µελέτη της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, µε ανοικτή δηµοπρασία µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ενώ ψηφίσθηκε ισόποση πίστωση 
από τον ΚΑ 30.7334.0034 από τον προϋπολογισµό οικ έτους 2016 . Το εν λόγω έργο εντάχθηκε και 
χρηµατοδοτείται από πόρους του ΕΑΠ µε το ποσό των 150.000,00 ευρώ ( σχετ. ΕΑ∆ 314/2016) και 100.000,00 
ευρώ ( σχετ. ΕΑ∆ 747/2016) από ιδίους πόρους ύστερα από σχετική τροπ/ση του προϋπολογισµού οικ έτους 
2016.  
Η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ΄αρίθµ 116/2016 Α.Ο.Ε, αποφάσισε σχετικά για την ψήφιση της πίστωσης 
λόγω αύξησης του ΦΠΑ ύψους 2.000,00 ευρώ από τον ΚΑ 30.7334.0034 του προϋπολογισµού οικ έτους 2016, 
όρισε  Επιτροπή ∆ιαγωνισµού  ύστερα από κλήρωση που διενεργήθηκε για την ανάδειξη των τριών (3) των 
υπαλλήλων και των αναπληρωµατικών τους για τη δηµοπράτηση του εν λόγω έργου και κατάρτισε τους όρους 
διακήρυξης σύµφωνα µε τους όρους της 6/2016 µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, συνολικού πρ/σµού 
δαπάνης 252.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ.  
Σε εκτέλεση των ανωτέρω  εκδόθηκε η υπ’αριθµ 20959/22-6-2016 ∆ιακήρυξη ∆ηµάρχου , περίληψη της 
οποίας δηµοσιεύθηκε σε εφηµερίδες και στο υπ’αριθµ ΦΕΚ 305/24-6-2016 τ.∆.∆.Σ. Ηµεροµηνία διενέργειας 
του διαγωνισµού ορίσθηκε η Τρίτη 26-7-2016 και ώρα 10.00 π.µ. στα γραφεία της ∆/νσης Τ.Υ. ενώπιον της 
Επιτροπής , όπως αυτή συγκροτήθηκε µε την υπ’αριθµ 116/2016 ΑΟΕ.  
Επίσης για λόγους πρόσθετης δηµοσιότητας η πράξη  αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Εορδαίας. 
Με την υπ’αριθµ 25378/26-7-2016 Πράξη της Επιτροπής διενεργήθηκε ο ∆ιαγωνισµός στα γραφεία της ∆/νσης 
Τ.Υ. και στην οποία αναφέρονται τα εξής:  
«Στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας συνήλθε την 26 Ιουλίου 2016  
ηµέρα Τρίτη  και ώρα 09.30 πµ  η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµού  που συστάθηκε σύµφωνα µε την υπ 
αριθµ. 116 / 15-06-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας για το παραπάνω έργο , 
αποτελούµενη από τους :  
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1. Γεώργιος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος) 
2. Αντώνιος Τσαχουρίδης 
3. Νικόλαος Κατσάλης 

Τοπογράφος Μηχανικός  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ 
 

 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 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και παρέδωσαν στην επιτροπή τους φακέλους των δικαιολογητικών συµµετοχής 
τους και οικονοµικών προσφορών. 

1. ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε  
2. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆. ΚΑΡΑΚΟΥΚΑΣ  
3. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.  
4. POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. 
5. ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
6. Ν. ΧΑΡΙΣΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. 
7. ΒΑΣΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 
8. ΤΟΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
9. ΖΑΝ∆ΕΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
10.  ΣΕΚΚΟΥΛΙ∆ΗΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. 
11.  ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆. ΣΤΑΥΡΟΣ  
12.  ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ  
13. ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ΝΙΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ 
14. ΑΛΕΞΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Μετά τη λήξη χρόνου την 10:00 π.µ., συνέχισε η επίδοση προσφορών και αφού διαπιστώθηκε ότι δεν 

υπήρχε άλλος ενδιαφερόµενος να επιδώσει προσφορά, κηρύχθηκε ως περαιωθείσα η επίδοση προσφορών της 
δηµοπρασίας. Η Επιτροπή ερχόµενη σε επαφή µε το πρωτόκολλο της Υπηρεσίας διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε 
προς παραλαβή άλλη προσφορά. 

Η επιτροπή προχώρησε στην καταγραφή των δικαιολογητικών και στη συνέχεια ανοίχτηκαν οι οικονοµικές 
προσφορές µε τη σειρά κατάθεσης των προσφορών και µετά από λογιστικό έλεγχο και τις αναγκαίες 
διορθώσεις καταχωρήθηκαν κατά σειρά µειοδοσίας στο συνηµµένο στο πρακτικό, πίνακα 1.  

Κατόπιν ξεκίνησε ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά την σειρά µειοδοσίας, του 
παραδεκτού των οικονοµικών προσφορών και ως απαράδεκτη κρίθηκε η παρακάτω:  

1. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆. ΣΤΑΥΡΟΣ διότι: α) δεν νοµιµοποιείται η υποβολή του φακέλου προσφοράς από 
το πρόσωπο που την υπέβαλλε και β) δεν υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση για την περίπτωση 23.2.2.βi 
της διακήρυξης.    

Στη συνέχεια συντάχθηκε ο συνηµµένος στο πρακτικό, πίνακας 2 µε τις παραδεκτές προσφορές και κατά σειρά 
µειοδοσίας. Αναρτήθηκε την 26-7-2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:30 σε πίνακα της ∆ιεύθυνσης τεχνικών 
υπηρεσιών του δήµου Εορδαίας, ανακοίνωση του προέδρου της Επιτροπής διαγωνισµού 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 27-7-2016 ηµέρα Τετάρτη. 

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) 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, η επιτροπή οµόφωνα εισηγείται ως 
προσωρινό µειοδότη τον ΣΕΚΚΟΥΛΙ∆ΗΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. ο οποίος προσέφερε την µεγαλύτερη έκπτωση 
53,00%. 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε δύο (2) σελίδες και έξι (6) αντίγραφα και υπογράφεται από τον 
πρόεδρο και τα µέλη της επιτροπής διαγωνισµού , την 26-7-2016 ηµέρα Τρίτη.» 
Με το υπ’αριθµ 26050/2-8-2016 πρακτικό της η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µας ενηµερώνει ότι: <<Στα γραφεία 
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας συνήλθε την 2 Αυγούστου 2016  ηµέρα Τρίτη  
και ώρα 09.30 πµ η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµού  που συστάθηκε σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 116 / 15-
06-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας για το παραπάνω έργο , αποτελούµενη 
από τους :  
1. Γεώργιος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος) 
2. Αντώνιος Τσαχουρίδης 
3. Νικόλαος Κατσάλης 
 

Τοπογράφος Μηχανικός  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ 
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 Η εν λόγω δηµοπρασία έλαβε χώρα την Τρίτη 26 Ιουλίου 2016 και ο έλεγχος των 
δικαιολογητικών ολοκληρώθηκε αυθηµερόν. Κατόπιν τούτου αναρτήθηκε την 26-7-2016 ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 14:30 σε πίνακα της ∆ιεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών του δήµου Εορδαίας, ανακοίνωση του προέδρου 
της Επιτροπής διαγωνισµού µε την οποία γνωστοποιήθηκε στους διαγωνιζόµενους ότι µπορούν να λάβουν 
γνώση του υπ’ αριθµ. πρωτ. 25378/26-7-2016 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού και να υποβάλουν 
(ενδεχοµένως) ένσταση κατ’αυτού µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση. Η πενθήµερη 
προθεσµία υποβολής ενστάσεων άρχιζε από την 27-7-2016 ηµέρα Τετάρτη έως και την ∆ευτέρα 1-8-2016 . 
Στο ανωτέρω χρονικό διάστηµα δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση.  

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 17/21-09-2010 (Αρ. Πρωτ. ∆17γ/9/154/ΦΝ437) Εγκύκλιο του 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ επικοινωνήσαµε εγγράφως µε τις τράπεζες και το 
ΤΣΜΕ∆Ε που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής όλων των διαγωνιζοµένων και 
διαπιστώσαµε την εγκυρότητά τους. 

Η επιτροπή οµόφωνα εισηγείται ως προσωρινό µειοδότη τον ΣΕΚΚΟΥΛΙ∆ΗΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. ο οποίος 
προσέφερε την µεγαλύτερη έκπτωση 53,00% 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε δύο (2) σελίδες και έξι (6) αντίγραφα και υπογράφεται από τον 
πρόεδρο και τα µέλη της επιτροπής διαγωνισµού , την 2-8-2016 ηµέρα Τρίτη>>. 
Και κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

 

Αριθµ. απόφ.  147/2016 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε: 
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 98/2016 Α.∆.Σ. για την έγκριση εκτέλεσης του έργου. 
4). Την 6/2016 µελέτη ∆/νσης Τ.Υ. 
5) Τις υπ΄αρίθµ 116/2016 Α.Ο.Ε 
6) τις δηµοσιεύσεις  
7) την υπ’αριθµ 25378/26-7-2016 πράξη και το υπ΄αρίθµ 26050/2-8-2016 πρακτικό, της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

Εγκρίνει τα πρακτικά της δηµοπρασίας  «Συντήρηση πεζοδροµιών ∆ήµου Εορδαίας» αρ.µελ.∆/νσης Τ.Υ 6/2016 

,συνολικού προϋπολογισµού 252.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ. και αναδεικνύει ανάδοχο την εταιρία ΣΕΚΚΟΥΛΙ∆ΗΣ Ε. & 
ΣΙΑ Ε.Ε µε ΑΦΜ 999138996  ∆ΟΥ Πτολεµαΐδας, ο οποίος πρόσφερε  τη µεγαλύτερη µέση τεκµαρτή έκπτωση 
µε ποσοστό 53,00% στις τιµές της µελέτης, κρίνοντας την προσφορά συµφέρουσα για το ∆ήµο. 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  147/2016. 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Κωνσταντίνος Σερσέµης 
Γεώργιος Κοκκινίδης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Ιωάννης Αριστερίδης 
Παρασκευή Βρυζιδου 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
Γεώργιος Καραϊσκος 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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