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∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  19  ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 10-11-2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ. 38261/3-
11-2016 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 6η και 7η θέση), του έργου: «Ανακατασκευή – συντήρηση δρόµων 
∆ήµου Εορδαίας». 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος                                Παρασκευή Βρυζίδου 
2. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης                                                    Γεώργιος Καραίσκος 
3. Κωνσταντίνος Σερσέµης  
4. Ιωαννης Αριστεριδης  
5. Γεώργιος Χαϊτίδης  
6. Γεώργιος Κοκκινίδης  
7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος , ∆ήµαρχος ∆ήµου Εορδαίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω θέµα ηµερήσιας διάταξης ανέφερε ότι  µε την αριθµ.99/2016 
Α∆Σ αποφασίστηκε η εκτέλεση του έργου : «Ανακατασκευή – συντήρηση δρόµων του ∆ήµου Εορδαίας» συνολικού 
προϋπολογισµού 310.000,00 ευρώ, σχετ η υπ’αριθµ 5/2016 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, µε ανοικτή 
δηµοπρασία µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ενώ ψηφίσθηκε ισόποση πίστωση από τον ΚΑ 30.7333.0069 από τον 
προϋπολογισµό οικ έτους 2016 . Το εν λόγω έργο εντάχθηκε και χρηµατοδοτείται από πόρους του ΕΑΠ µε το ποσό των 
300.000,00 ευρώ ( σχετ. ΕΑ∆ 310/2016) και 10.000,00 ευρώ ( σχετ. ΕΑ∆ 731/2016) από ιδίους πόρους ύστερα από 
σχετική τροπ/ση του προϋπολογισµού οικ έτους 2016. Με την υπ’αριθµ 120/2016 Α∆Σ τροπ/κε ο προϋπολογισµός οικ 
έτους 2016 και ενισχύθηκε ο  ΚΑ 30.7333.0069 µε το ποσό των 2.500,00 ευρώ ( σχετ ΕΑ∆ 749/2016) ύστερα από την 
σχετική αναθεώρηση του προϋπολογισµού της µελέτης του έργου.  
Στην συνέχεια µε την 115/2016 ΑΟΕ καταρτίσθηκαν οι όροι του διαγωνισµού και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας 
αυτού. Ο διαγωνισµός κρίθηκε άγονος µε την 136/2016 ΑΟΕ και αποφασίσθηκε η µετάθεση της ηµεροµηνίας διενέργειας 
του, κατ’ εφαρµογή της παρ 1 αρ 22 του Ν 3669/2008. Με την 137/2016 ΑΟΕ κρίθηκε ο διαγωνισµός άγονος και 
αποφασίσθηκε η επανάληψη  της διενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού , για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης του 
έργου « Ανακατασκευή – συντήρηση δρόµων του ∆ήµου Εορδαίας » αριθµ µελέτης 5/2016 & προϋπολογισµού δαπάνης 
252.016,13 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, χωρίς τροποποίηση των όρων διακήρυξης , όπως αυτοί εγκρίθηκαν µε την υπ’αριθµ 
115/2016 ΑΟΕ., εκδόθηκε η υπ’αριθµ 27086/12-8-2016 ∆ιακήρυξη και έγιναν οι νόµιµες δηµοσιεύσεις στον τύπο , στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου στην ∆ιαύγεια & στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
Στις 6-9-2016 συνηλθε η επιτροπή διαγωνισµού για την διεξαγωγή της επαναληπτικής ανοικτής διαδικασίας για την 
επιλογή του αναδόχου κατασκευής του εν λόγω έργου και συνέταξε το υπ’αριθµ 31205/13-9-2016 πρακτικό, το οποίο 
είναι αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:   
Προσήλθαν και παρέδωσαν στην επιτροπή τους φακέλους των δικαιολογητικών συµµετοχής  οι παρακάτω αναγραφόµενες 
εργοληπτικές επιχειρήσεις : 

1. ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ 
2. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ 
3. Ο∆ΟΜΠΕΤΟΝ ΑΤΕ 
4. ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
5. ∆Ε∆ΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
6. ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
7. ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 

Η   Επιτροπή διαγωνισµού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών και της εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών και 
συνέταξε την υπ’αριθµ 30037/6-9-2016 πράξη , κατά της οποίας δεν υπεβλήθη ένσταση εντός 5 ηµερών, ενώ συνέταξε 
τον πίνακα κατάταξης µε βάση την οικονοµική προσφορά ο οποίος έχει ως εξής: 

ΑΔΑ: 6Λ4ΑΩΡ6-ΟΣΩ



1. ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ   67% 
2. ∆Ε∆ΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ           52% 
3. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ               50% 
4. Ο∆ΟΜΠΕΤΟΝ ΑΤΕ             42% 
5. ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ                 40% 
6 & 7 ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  37% 
        ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 37% 
Οι συµµετέχοντες ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ κατέθεσαν ισοδύναµες προσφορές και απαιτείται 
κλήρωση για την κατάταξη τους στις θέσεις 6&7. Με το υπ’αριθµ 31205/13-9-2016 πρακτικό της κατατάσσει τον 
Νικολαιδη Στυλιανό , ο οποίος προσέφερε έκπτωση 67% , πρώτο στην κατάταξη της µειοδοσίας. 
Με το αριθµ. πρωτ. 39238/7-11-2016 έγγραφό µας προσκλήθηκαν να παραβρεθούν στην σηµερινή συνεδρίαση οι 
ενδιαφερόµενοι: 1) ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2) ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, των οποίων οι οικονοµικές προσφορές ταυτίζονται. 
Ο Πρόεδρος , διενήργησε την κλήρωση και συντάχθηκε το υπ’αριθµ 40423 /10-11-2016 πρακτικό µε το οποίο 
οριστικοποιείται ο πίνακας µειοδοσίας ως εξης:6ος ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 7ος ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ ΣΠΥΡΟΣ. Οι ενδιαφερόµενοι 
αν και προσκλήθηκαν δεν παραβρέθηκαν στην κλήρωση. 
∆εδοµένου ότι η διακήρυξη του ανωτέρω διαγωνισµού είχε δηµοσιευθεί πριν την έναρξη ισχύος του Ν4412/2016, αλλά 
κηρύχθηκε άγονος δύο φορές  σε εφαρµογή του αρ 22 του Ν3669/2016, δεν έχουν ισχύ οι διατάξεις του νέου νόµου 
σύµφωνα µε την εγκ 18/19-10-2016 του ΥΠΟΜΕ∆Ι όπως αυτή µας κοινοποιήθηκε µε το υπ’αριθµ 162487/24-10-2016 της 
Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου –∆υτ. Μακεδονίας.  
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
 

Αριθµ. απόφ.   180/2016 
 

   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 
3. την εγκ 18/19-10-2016 του ΥΠΟΜΕ∆Ι 
4. την 137/2016 ΑΟΕ καθώς και την υπ’αριθµ 27086/12-8-2016 ∆ιακήρυξη 
5. το υπ’αριθµ 31205/13-9-2016 πρακτικού  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
6. το υπ’αριθµ υπ’αριθµ 40423/10-11-2016 πρακτικό κληρωσης 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

1. Την έγκριση του υπ’αριθµ 31205/13-9-2016 πρακτικού  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου: «Ανακατασκευή – 
συντήρηση δρόµων ∆ήµου Εορδαίας» , αριθµ µελέτης 5/2016 & προϋπολογισµού δαπάνης 312.500,00 Ευρώ µε ΦΠΑ. το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης 
2. Οριστικοποιεί τον πίνακα µειοδοσίας σύµφωνα µε το υπ’αριθµ υπ’αριθµ 40423/10-11-2016 πρακτικό, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης, και κατατάσσει  στις θέσεις 6η & 7η τους εξής µειοδότες: 6ος ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
7ος ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 
 3.Την κατακύρωση του έργου : «Ανακατασκευή – συντήρηση δρόµων ∆ήµου Εορδαίας» αριθµ µελέτης 5/2016 & 
προϋπολογισµού δαπάνης 312.500,00 Ευρώ µε ΦΠΑ και αναδεικνύει ανάδοχο την εταιρία ΝΙΚΟΛΑΙ∆Η ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ µε ΑΦΜ 
132791823 ∆ΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ , η οποία  πρόσφερε  τη µεγαλύτερη µέση τεκµαρτή έκπτωση µε ποσοστό 67% στις τιµές της 
µελέτης, κρίνοντας την προσφορά συµφέρουσα για το ∆ήµο. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό   180/2016. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

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

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

                ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

ΑΔΑ: 6Λ4ΑΩΡ6-ΟΣΩ
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