
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αριθµ. απόφ.    148/2016            
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  16  ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 05-9-2016 ηµέρα ∆ευτέρα 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. 292015/1-9-2016 
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 διαγωνισµού και διενέργεια δηµόσιας κλήρωσης, για την ανάδειξη µειοδότη και την 
οριστικοποίηση του Πίνακα µειοδοσίας (ως προς την 1η και 2η θέση), του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ». 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος                                Παρασκευή Βρυζίδου 
2. Ιωαννης Αριστεριδης Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης                                                    
3. Κωνσταντίνος Σερσέµης  
4. Γεώργιος Κοκκινίδης   
5. Γεώργιος Χαϊτίδης  
6. Γεώργιος Καραίσκος  
7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ Σάββας Ζαµανιδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος,  κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω θέµα ηµερήσιας διάταξης ανέφερε ότι, µε την αριθµ.152/2016 Α∆Σ 
αποφασίστηκε η αποδοχή της απόφασης ένταξης για το υποέργο : «Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4ο Γυµνάσιο 
Πτολεµαΐδας» στο έργο « Συντηρήσεις σχολείων» και µε ΚΑ 2014 ΣΑΕΠ 541 000003 Π∆Μ, τροποποιήθηκε ο προϋπολογισµός 
οικ έτους 2016 και µεταφέρθηκε µέσω αποθεµατικού στο σκέλος των εξόδων στον Κ.Α 69.7331.0119  : «Εργασίες 
αποκατάστασης φθορών στο 4ο Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας», απ’ όπου ψηφίστηκε ισόποση πίστωση για την αντιµετώπιση της 
δαπάνης εκτέλεσης του έργου. Επίσης εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισµού και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσής του µε 
πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τους όρους της υπ’αριθµ 
27038/12-8-2016 διακήρυξης, σχετ η υπ’αριθµ 139/2016 ΑΟΕ, συνολικού πρ/σµού δαπάνης 54.237,24 ευρώ  µε ΦΠΑ και 
σύµφωνα µε τους όρους της 8/2016 µελέτης ∆/νσης Τ.Υ. 
Το εν λόγω έργο συµπεριλήφθηκε στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆. Εορδαίας έτους 2016 ύστερα από τροπ/ση του σχετ. 
152/2016 Α∆Σ.  
Η δέσµευση του ποσού για την αντιµετώπιση της δαπάνης, έγινε από την Οικονοµική Υπηρεσία από τον Κ.Α 69.7331.0119 
(α/α 808 µητρώου δεσµεύσεων ). 
Στο υπ’αριθµ 28030/23-8-2016 πρακτικό της η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού αναφέρει τα εξής:  

« Στα Γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας  συνήλθε την 23 Αυγούστου 2016  ηµέρα 
Τρίτη  και ώρα 09.30 πµ  η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµού  που συστάθηκε σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 139 / 02-8-2016  
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆. Εορδαίας για το παραπάνω έργο , αποτελούµενη από τους :  
1. Ειρήνη Τσαντσαρίδου (Πρόεδρος) 

2. Ηλιάνα Παπαδοπούλου   

3. Μαρία Καραγιαννάκη  

 

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

Τοπογράφο  Μηχανικό -  Υπάλληλο ∆ΠΚ&ΠΖ ∆Ε 

Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. –Υπάλληλο ∆ΤΥ ∆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 

1 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ - ∆ΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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Ο.Ε 

2 ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ Τ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

3 ΣΕΚΚΟΥΛΙ∆ΗΣ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ΣΕΚΚΟΥΛΙ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

4 ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆. ΣΤΑΥΡΟΣ  ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ. 

5 ΚΟΨΑΧΕΙΛΗ Α. ∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΟΨΑΧΕΙΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ 

6 Α. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 

7 POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε  ΒΑΝΤΣΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

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 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ - ∆ΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΑΟΥΣΗ Ο.Ε 41,00% 

2 ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ Τ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 41,00% 

3 ΣΕΚΚΟΥΛΙ∆ΗΣ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 31,00% 

4 ΚΟΨΑΧΕΙΛΗ Α. ∆ΗΜΗΤΡΑ 30,00% 

5 POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε 29,00% 

6 Α. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 20,00% 

Ως απαράδεκτες δε κρίθηκαν οι προσφορές των  : 

α/α Επωνυµία Συµµετεχόντων Έκπτωση 

1 ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆. ΣΤΑΥΡΟΣ 35,00% 

Καθώς για την ανωτέρω 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) 
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 προσωρινούς µειοδότες τους κάτωθι, των οποίων οι οικονοµικές 
προσφορές ταυτίζονται απόλυτα : 

α) ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ - ∆ΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΑΟΥΣΗ Ο.Ε  η οποία προσέφερε την µεγαλύτερη έκπτωση 41,00% και  
β) ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ Τ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ο οποίος προσέφερε την µεγαλύτερη έκπτωση 41,00%. 
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Η επιτροπή διαγωνισµού ανάρτησε την προβλεπόµενη  από το άρθρο 4. παρ.4.1.θ της διακήρυξης  ανακοίνωση του προέδρου 
της, την 23 Αυγούστου 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 24-08-2016 ηµέρα Τετάρτη.» 
 
∆εδοµένου ότι κατά τον διαγωνισµό δεν προέκυψε άµεσα ο πρώτος µειοδότης ,  παρήλθε δε το διάστηµα των πέντε ηµερών 
χωρίς να υποβληθούν ενστάσεις, υπάρχει η ανάγκη να διενεργηθεί δηµόσια κλήρωση σύµφωνα µε το αρ 4.2 παρ α της ∆/ξης 
«….Αν, µετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονοµικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα 
διενεργείται δηµόσια κλήρωση από την Προϊσταµένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που 
υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), µε τρόπο που να διασφαλίζει τη 
διαφάνεια της διαδικασίας.»  
    Με το αριθµ. πρωτ. 29207/1-9-2016 έγγραφό µας προσκλήθηκαν να παραβρεθούν στην σηµερινή συνεδρίαση οι 
ενδιαφερόµενοι: 1) Χρήστος Τσιαουσης – ∆ήµητρα Τσιαουση Ο.Ε. 2) Τσολακιδης Θεόδωρος, των οποίων οι οικονοµικές 
προσφορές, όπως αυτές αναγράφονται στο 28030/23-8-2016 πρακτικό  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, ταυτίζονται. 
Ο Πρόεδρος , παρουσία των µελών της Ο.Ε. και των ενδιαφερόµενων 1) Χρήστο Τσιαουση – ∆ήµητρα Τσιαουση Ο.Ε. 2) 
Τσολακιδη Θεόδωρο διενήργησε την κλήρωση και συντάχθηκε το υπ’αριθµ 29639/5-9-2016 πρακτικό µε το οποίο 
οριστικοποιείται ο πίνακας µειοδοσίας ως εξης:1ος Χρήστος Τσιαουσης – ∆ήµητρα Τσιαουση Ο.Ε. 2ος Τσολακιδης Θεόδωρος. 
Ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά  
 

 
Αριθµ. απόφ.   148/2016 

 
   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη  
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 152/2016 Α.∆.Σ. για την έγκριση εκτέλεσης του έργου. 
4) Την 8/2016 µελέτη ∆/νσης Τ.Υ. 
5) την υπ’αριθµ 139/2016 ΑΟΕ & την υπ’αριθµ 27038/12-8-2016  ∆ιακήρυξη 
6) το υπ’αριθµ 28030/23-8-2016 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
7) το υπ’αριθµ  29639/5-9-2016 πρακτικό κλήρωσης 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 

1. Την έγκριση του υπ’αριθµ 28030/23-8-2016 πρακτικού  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ» ,συνολικού πρ/σµού 54.237,24 ευρώ . 
2. Οριστικοποιεί τον πίνακα µειοδοσίας σύµφωνα µε το υπ’αριθµ υπ’αριθµ 29639/5-9-2016 πρακτικό, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης, και κατατάσσει  στις θέσεις 1η & 2η τους εξής µειοδοτες:1ος Χρήστος Τσιαουσης – 
∆ήµητρα Τσιαουση Ο.Ε. 2ος Τσολακιδης Θεόδωρος. 
3.Την κατακύρωση του έργου : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ» » αρ.µελ.∆/νσης 
Τ.Υ 8/2016 ,συνολικού προϋπολογισµού 54.237,24  ευρώ µε ΦΠΑ. και αναδεικνύει ανάδοχο την εταιρία ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ - 
∆ΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΑΟΥΣΗ Ο.Ε µε ΑΦΜ 800597361 ∆ΟΥ  ΚΟΖΑΝΗΣ., η οποία  πρόσφερε  τη µεγαλύτερη µέση τεκµαρτή έκπτωση µε 
ποσοστό 41% στις τιµές της µελέτης, κρίνοντας την προσφορά συµφέρουσα για το ∆ήµο. 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό   148 /2016. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
Κωνσταντίνος Σερσέµης 
Γεώργιος Κοκκινίδης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Ιωαννης Αριστεριδης 
Γεώργιος Καραίσκος 
Σοφοκλης Σιδηροπουλος 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

                ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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