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∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 12-5-2017 ηµέρα Παρασκευή 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.14568/5-5-2017 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 1ου Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της 
ανοικτής  διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης για το  έργο: «Αντικατάσταση συστήµατος φωτεινής 
σηµατοδότησης στον κόµβο των οδών Οικοτροφείου & Ελευθερίας στην πόλη της Πτολεµαΐδας », αρ 
µελ1/2017, προϋπολογισµού 97.000,00 ευρώ (πιστώσεις ΣΑΤΑ – Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανιδης 1. Μπιγγας Στέφανος 
2. Ιορδανιδης Φωτιος 
3. Καϊδης Αποστολος 
4. Θεοδοσιαδης Γεωργιος 
5. Κοκκινιδης Γεωργιος 
6. Τσοκτουριδης Ιωαννης 
7. Καραϊσκος Γεωργιος  
8. Σιδηροπουλος Σοφοκλης 
 

 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών το εκτός 
ηµερήσιας διάταξης θέµα, για το οποίο όλα τα παρόντα µέλη συµφώνησαν να συζητηθεί, και αφορά την 
Εγκριση ή µη του 1ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού  (στάδιο προσωρινού αναδόχου) , 
για το έργο : Αντικατάσταση  συστήµατος φωτεινής σηµατοδότησης στον κόµβο Οικοτροφείου & 
Ελευθερίας». Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος  ανέφερε ότι µε την υπ’αριθµ 32/2017 Α∆Σ αποφασίσθηκε η εκτέλεση 
του έργου µε τίτλο: «Αντικατάσταση συστήµατος φωτεινής σηµατοδότησης στον κόµβο των οδών 
Οικοτροφείου & Ελευθερίας στην πόλη της Πτολεµαΐδας », αρ µελ1/2017 , προϋπολογισµού 97.000,00 ευρώ 
από πιστώσεις ΣΑΤΑ ( 70.000,00 ευρω) & το υπόλοιπο από Ιδίους Πόρους µε ανοικτή διαδικασία σύναψης 
δηµόσιας σύµβασης, τροπ/κε το τεχνικό πρόγραµµα και ο προϋπολογισµός οικ έτους 2017 και εγγράφηκε 
πίστωση ύψους 97.000,00 ευρώ στον ΚΑ 30.7326.0045 από τον οποίο ψηφίσθηκε ισόποση πίστωση . Με την 
48/2017 ΑΟΕ καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου 
µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή  και κατά το 
σύστηµα του αρ 95 παρ 2α του ν 4412/2016 και συγκροτήθηκε η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού 
(σχετ το υπ’αριθµ 7530/17-3-2017 πρακτικό στο οποίο αναγράφονται τα ονόµατα των κληρωθέντων 
υπαλλήλων). 
Κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ’αριθµ 9856/3-4-2017 περίληψη διακήρυξης και αναρτήθηκε στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ µε  Α∆ΑΜ 17PROC006011254, δηµοσιεύθηκε στις εφηµερίδες  , Εορδαικος Παλµός, Πρωινος Λογος, 
Ηχώ των ∆ηµοπρασιών, Πρωινή, Πανελληνια  & στο υπ’αριθµ 135/7-4-2017 ΦΕΚ τ.∆∆Σ , στην οποία ορίσθηκε 
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού η Τρίτη 2-5-2017 και ώρα 10.00 πµ. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού µε το υπ’αριθµ 14924/9-5-2017 διαβιβαστικό της µας 
απέστειλε το υπ’αριθµ 14912/9-5-2017  πρακτικό της διενέργειας στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

       « Στα Γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υ̟ηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας  συνήλθε την 02 Μαϊου 
2017  ηµέρα Τρίτη  και ώρα 09.30 ̟µ  η ε̟ιτρο̟ή διεξαγωγής διαγωνισµού  ̟ου συστάθηκε σύµφωνα µε την 
υ̟΄ αριθµ. 48/20-03-2017  α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής ∆. Εορδαίας για το ̟αρα̟άνω έργο, 
α̟οτελούµενη α̟ό τους :  
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α)  Αστέριο Σιδέρη,  κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών,  ως τακτικό µέλος & Πρόεδρος,  

β)  Νικόλαο Κατσάλη,  κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,  ως τακτικό µέλος,  

γ) Καλλιρρόη Μ̟ογδάνη,  κλάδου ΤΕ Το̟ογράφων Μηχανικών,  ως τακτικό µέλος.  

Ο ∆ήµος Εορδαίας µε το  υ̟΄ αρ. 47071/30-12-2016 έγγραφό του, ζήτησε α̟ό την Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε. , να του 
ορίσει εκ̟ροσώ̟ους του Συνδέσµου Εργολη̟τών ∆ηµοσίων Έργων ∆υτικής Μακεδονίας (Σ.Ε.∆.Ε.∆.Μ.), για 
τις διαδικασίες σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων ̟ου θα διενεργεί ο ∆ήµος Εορδαίας για το έτος 2017. 
Ο Σύνδεσµος Εργολη̟τών ∆ηµοσίων Έργων ∆υτικής Μακεδονίας, µε το υ̟’ αρ. 02/12-01-2017 έγγραφό του , 
̟ρότεινε τακτικό µέλος τον κ. Ευάγγελο Σεκκουλίδη, Πολιτικό Μηχανικό Ε∆Ε και ανα̟ληρωµατικό µέλος 
τον κ. Θεόδωρο Πολιτίδη, Πολιτικό Μηχανικό Ε∆Ε. Η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή του ∆ήµου Εορδαίας, µε την 
Αριθ. 22/2017 Α̟όφασή της, όρισε ως εκ̟ροσώ̟ους των εργολη̟τικών οργανώσεων ̟ου θα µετέχουν στις 
διαδικασίες σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων ̟ου διενεργεί ο ∆ήµος Εορδαίας για το έτος 2017, τους ως άνω 
̟ροτεινόµενους α̟ό τον Σύνδεσµο Εργολη̟τικών ∆ηµοσίων Έργων ∆υτικής Μακεδονίας. 

Με  το υ̟’ αρ. 10385/04-04-2017 έγγραφο της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής του ∆. Εορδαίας 
ενηµερώθηκαν οι  ως άνω εκ̟ρόσω̟οι του Σ.Ε.∆.Ε.∆.Μ. για τον εν λόγω ∆ιαγωνισµό, οι ο̟οίοι δεν 
̟αραβρέθηκαν στην ̟αρούσα διαδικασία.   

Ο ̟ρόεδρος της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού κήρυξε την έναρξη της ̟αραλαβής ̟ροσφορών στις 09:30 
̟.µ. και κάλεσε τους ενδιαφερόµενους να ̟ροσκοµίσουν τον φάκελο ̟ροσφοράς µε τα α̟αιτούµενα α̟ό την 
αναλυτική διακήρυξη δικαιολογητικά συµµετοχής τους.  

Στη συνέχεια οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς καταθέσαν στην ε̟ιτρο̟ή τους φάκελους 
̟ροσφοράς τους, οι ο̟οίοι αριθµήθηκαν σύµφωνα µε τη σειρά κατάθεσης και µονογράφτηκαν α̟ό την 
Πρόεδρο και τα µέλη της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού.  

Η λήξη της ̟αραλαβής κηρύχτηκε ώρα 10:00 α̟ό τον Πρόεδρο της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού, αφού 
̟ροηγήθηκε ̟ροειδο̟οίηση για την λήξη δύο λε̟τά νωρίτερα. Στη συνέχεια η Πρόεδρος ε̟ικοινώνησε µε το 
̟ρωτόκολλο του ∆ήµου, και αφού έλαβε θετική α̟άντηση α̟ό τον αρµόδιο υ̟άλληλο, έστειλε µέλος της 
ε̟ιτρο̟ής να ̟αραλάβει έξι (6) ̟ροσφορές ̟ου είχαν κατατεθεί στο ̟ρωτόκολλο.   

Οι έξι (6) ̟ροσφορές ̟ου κατατέθηκαν στο ̟ρωτόκολλο του δήµου Εορδαίας είναι οι ̟αρακάτω: 

1. Προσφορά της ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ  µε αρ. ̟ρωτ.13503/02-05-2017 (ώρα κατάθεσης 08:14̟µ) 

2. Προσφορά της  Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΤΕ   µε αρ. ̟ρωτ 13547/02-05-2017 (ώρα κατάθεσης 09:20̟µ) 

3. Προσφορά της ∆ΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ∆. & ΣΙΑ Ε.Ε.  µε αρ. ̟ρωτ 13546/02-05-2017 (ώρα κατάθεσης 09:22̟µ) 

4. Προσφορά της  ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΚΕ  µε αρ. ̟ρωτ 13552/02-05-2017 (ώρα κατάθεσης 09:25̟µ) 

5.  Προσφορά της  ΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ  µε αρ. ̟ρωτ 13564/02-05-2017 (ώρα κατάθεσης 09:37̟µ) 

6. Προσφορά της  ΕΝΕΡΚΑΤ ΙΚΕ  µε αρ. ̟ρωτ 13567/02-05-2017 (ώρα κατάθεσης 09:40̟µ) 

Οι ̟ροσφορές ̟ου ̟αρελήφθησαν καταχωρήθηκαν κατά σειρά κατάθεσης στον ̟αρακάτω ̟ίνακα  
(οι ̟ροσφορές ̟ου κατατέθηκαν στο ̟ρωτόκολλο καταχωρήθηκαν µε σειρά κατάθεσης µετά α̟ό αυτές ̟ου 
κατατέθηκαν α̟’ ευθείας στην ε̟ιτρο̟ή διαγωνισµού) : 

α/α Ε̟ωνυµία Οικονοµικού Φορέα 
Τάξη - 

Κατηγορία 
Εξουσιοδοτηµένος Εκ̟ρόσω̟ος 

1 ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 1η – Η/Μ 
ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

(Α.∆.Τ. ΑΙ 323239) 

2 ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1η – Η/Μ 
ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

(ΑΦΜ 062366899) 

3 ΤΟΜΗ Ο.Ε. 2η – Η/Μ 

ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
(Α∆Τ ΑΙ346614) 

ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
(Α∆Τ ΑΒ118802) 

4 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ Ε∆Ε 1η – Η/Μ 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 

(ΑΦΜ 115807342) 

5 ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ 3η – Η/Μ 
ΡΟΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

(Α∆Τ ΑΙ878026) 

6 Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΤΕ 3η – Η/Μ 
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

(Α∆Τ ΑΒ884302) 

7 ∆ΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ∆. & ΣΙΑ Ε.Ε. 1η – Η/Μ 
∆ΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

(ΑΦΜ 035900782) 

8 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΚΕ 1η – Η/Μ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 

9 ΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 3η – Η/Μ 
ΧΑΝΤΖΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΙΩΣΗΦΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
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ΙΩΣΗΦΙ∆ΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

10 ΕΝΕΡΚΑΤ ΙΚΕ Α2 – Η/Μ ΑΡΣΕΝΙ∆ΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 

Για κάθε συµµετέχοντα στο διαγωνισµό, η ε̟ιτρο̟ή ̟ροχώρησε στην καταγραφή των 
δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 24.2 της Αναλυτικής ∆ιακήρυξης του έργου, ως ̟αρακάτω:  

α/α Ε̟ωνυµία Οικονοµικού Φορέα Τυ̟ο̟οιηµένο Έντυ̟ο 
Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης 

(ΤΕΥ∆) 

Εγγύηση συµµετοχής 

1 ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ υ̟οβλήθηκε υ̟οβλήθηκε 

2 ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ υ̟οβλήθηκε υ̟οβλήθηκε 

3 ΤΟΜΗ Ο.Ε. υ̟οβλήθηκε υ̟οβλήθηκε 

4 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ Ε∆Ε υ̟οβλήθηκε υ̟οβλήθηκε 

5 ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ υ̟οβλήθηκε υ̟οβλήθηκε 

6 Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΤΕ υ̟οβλήθηκε υ̟οβλήθηκε 

7 ∆ΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ∆. & ΣΙΑ Ε.Ε. υ̟οβλήθηκε υ̟οβλήθηκε 

8 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΚΕ υ̟οβλήθηκε ∆ΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ 

9 ΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. υ̟οβλήθηκε Υ̟οβλήθηκε 

10 ΕΝΕΡΚΑΤ ΙΚΕ υ̟οβλήθηκε Υ̟οβλήθηκε 

Μετά το ̟έρας της καταγραφής των δικαιολογητικών συµµετοχής, α̟οσφραγίστηκαν οι οικονοµικές 
̟ροσφορές, µε τη σειρά κατάθεσης, µονογράφτηκαν α̟ό τον Πρόεδρο και τα µέλη της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού και ανακοινώθηκαν τα ε̟ιµέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο.  

Στον ̟αρακάτω ̟ίνακα καταχωρήθηκαν οι υ̟οβληθείσες οικονοµικές ̟ροσφορές: 

α/α Ε̟ωνυµία Οικονοµικού Φορέα Υ̟οβληθείσα οικονοµική ̟ροσφορά  

Έκ̟τωση % 

1 ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 56% 

2 ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 37% 

3 ΤΟΜΗ Ο.Ε. 51% 

4 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ Ε∆Ε 54% 

5 ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ 42% 

6 Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΤΕ 60% 

7 ∆ΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ∆. & ΣΙΑ Ε.Ε. 52% 

8 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΚΕ 48% 

9 ΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 30% 

10 ΕΝΕΡΚΑΤ ΙΚΕ 47% 

Όλες οι ̟ροσφορές καταχωρήθηκαν, µετά α̟ό τον έλεγχο της ολόγραφης και αριθµητικής 
αναγραφής των ̟οσοστών έκ̟τωσης, µετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, στον ̟αρακάτω ̟ίνακα κατά τη 
σειρά µειοδοσίας (αρχίζοντας α̟ό τη µικρότερη ̟ροσφορά).  

Σειρά 
Μειοδοσίας  

Σειρά 
Κατάθεσης 

Ε̟ωνυµία Οικονοµικού Φορέα Έκ̟τωση % 

1 6 Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΤΕ 60% 

2 1 ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 56% 

3 4 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ Ε∆Ε 54% 

4 7 ∆ΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ∆. & ΣΙΑ Ε.Ε. 52% 

5 3 ΤΟΜΗ Ο.Ε. 51% 
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6 8 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΚΕ 48% 

7 10 ΕΝΕΡΚΑΤ ΙΚΕ 47% 

8 5 ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ 42% 

9 2 ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 37% 

10 9 ΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 30% 

Οι ακόλουθες οικονοµικές ̟ροσφορές κρίνονται ως µη α̟οδεκτές και συνε̟ώς α̟αράδεκτες: 

Σειρά 
Μειοδοσίας  

Σειρά 
Κατάθεσης 

Ε̟ωνυµία Οικονοµικού Φορέα Έκ̟τωση % 

4 7 ∆ΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ∆. & ΣΙΑ Ε.Ε. 52% 

5 3 ΤΟΜΗ Ο.Ε. 51% 

10 9 ΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 30% 

- Η οικονοµική ̟ροσφορά της ∆ΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ∆. & ΣΙΑ Ε.Ε. α̟ορρί̟τεται καθώς στο Έντυ̟ο 
Οικονοµικής Προσφοράς δεν φέρει µονογραφές ανά φύλλο α̟ό τον νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο του 
οικονοµικού φορέα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟αρ. 24.4 της διακήρυξης.  

- Η οικονοµική ̟ροσφορά της ΤΟΜΗ Ο.Ε. α̟ορρί̟τεται καθώς στο Έντυ̟ο Οικονοµικής Προσφοράς 
δεν αναφέρεται το ονοµατε̟ώνυµο αυτού ̟ου υ̟ογράφει και δεσµεύει την ε̟ιχείρηση µε την  
̟ροσφορά. 

- Η οικονοµική ̟ροσφορά της ΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. α̟ορρί̟τεται καθώς στο Έντυ̟ο Οικονοµικής 
Προσφοράς δεν αναφέρεται το ονοµατε̟ώνυµο αυτού ̟ου υ̟ογράφει και δεσµεύει την ε̟ιχείρηση µε 
την  ̟ροσφορά. 

Στη συνέχεια ξεκινώντας α̟ό τον ̟ρώτο µειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά µειοδοσίας, έγινε ο 
έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 24.2 της αναλυτικής διακήρυξης, όσον αφορά την 
ορθή συµ̟λήρωση και υ̟οβολή τους . Κρίνονται ως ̟αραδεκτές οι ̟ροσφορές των : 

Σειρά 
Μειοδοσίας  

Σειρά 
Κατάθεσης 

Ε̟ωνυµία Οικονοµικού Φορέα Μέση Τεκµαρτή Έκ̟τωση % 

1 6 Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΤΕ 60% 

2 1 ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 56% 

Ως α̟αράδεκτες κρίθηκαν οι ̟ροσφορές των  : 

Σειρά 
Μειοδοσίας  

Σειρά 
Κατάθεσης 

Ε̟ωνυµία Οικονοµικού Φορέα Μέση Τεκµαρτή Έκ̟τωση % 

3 4 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ Ε∆Ε 54% 

4 7 ∆ΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ∆. & ΣΙΑ Ε.Ε. 52% 

5 3 ΤΟΜΗ Ο.Ε. 51% 

6 8 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΚΕ 48% 

7 10 ΕΝΕΡΚΑΤ ΙΚΕ 47% 

8 5 ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ 42% 

9 2 ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 37% 

10 9 ΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 30% 

1. Η ̟ροσφορά της ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ Ε∆Ε κρίθηκε ως α̟αράδεκτη διότι: 

Α)  Στο έντυ̟ο ΤΕΥ∆, στο ΜΕΡΟΣ ΙΙ/Β «Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα – Β: 
Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκ̟ροσώ̟ους του  οικονοµικού  φορέα», ο εν λόγω 
συµµετέχοντας δεν συµ̟λήρωσε κανένα α̟ό τα σχετικά ̟εδία (ονοµατε̟ώνυµο εκ̟ροσώ̟ου, θέση 
εκ̟ροσώ̟ου, ταχ. ∆ιεύθυνση, τηλέφωνο, ηλ. ταχυδροµείο κτλ.) του ΤΕΥ∆.. 

2. Η ̟ροσφορά της ∆ΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. κρίθηκε ως α̟αράδεκτη διότι: 
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Α)  Στην Εγγυητική Ε̟ιστολή συµµετοχής δεν αναγράφεται ο αριθµός ̟ρωτοκόλλου και η 
ηµεροµηνία της διακήρυξης, ό̟ως ορίζεται στην ̟αρ. 15.2 του άρθρου 15 της διακήρυξης του 
έργου 

Β)  Στο έντυ̟ο του ΤΕΥ∆, δεν αναγράφεται το ονοµατε̟ώνυµο του υ̟ογράφοντα, 

Γ)  Στο έντυ̟ο ΤΕΥ∆ δεν έχει α̟αντηθεί το ερώτηµα εάν ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος σε 
ε̟ίσηµο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο 
̟ιστο̟οιητικό. 

∆)  Στο έντυ̟ο ΤΕΥ∆ δεν έχει α̟αντηθεί το ερώτηµα εάν ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης α̟ό κοινού µε άλλους. 

Ε) Στο έντυ̟ο ΤΕΥ∆ στο µέρος VI η τελευταία ̟αράγραφος δεν έχει συµ̟ληρωθεί.  

3. Η ̟ροσφορά της ΤΟΜΗ Ο.Ε. κρίθηκε ως α̟αράδεκτη διότι: 

Α)  Στην Εγγυητική Ε̟ιστολή συµµετοχής δεν αναγράφεται ο αριθµός ̟ρωτοκόλλου και η 

ηµεροµηνία της διακήρυξης, ό̟ως ορίζεται στην ̟αρ. 15.2 του άρθρου 15 της διακήρυξης του 
έργου, αλλά αναγράφεται η α̟όφαση 32/2017 ̟ου αφορά την α̟όφαση εκτέλεσης έργου. 

4. Η ̟ροσφορά της ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΚΕ κρίθηκε ως α̟αράδεκτη διότι: 

Α)  ∆εν έχει υ̟οβάλει την α̟αιτούµενη α̟ό το άρθρο 15 της διακήρυξης εγγυητική ε̟ιστολή 
συµµετοχής.  

5. Η ̟ροσφορά της ΕΝΕΡΚΑΤ ΙΚΕ κρίθηκε ως α̟αράδεκτη διότι: 

Α)  Στο έντυ̟ο ΤΕΥ∆ στο µέρος VI η τελευταία ̟αράγραφος δεν έχει συµ̟ληρωθεί 

6. Η ̟ροσφορά της ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ κρίθηκε ως α̟αράδεκτη διότι: 

Α)  Στην Εγγυητική Ε̟ιστολή συµµετοχής δεν αναγράφεται ο ΑΦΜ της ε̟ιχείρησης, ο αριθµός 

̟ρωτοκόλλου και η ηµεροµηνία της διακήρυξης ό̟ως ορίζεται στην ̟αρ. 15.2 του άρθρου 15 της 
διακήρυξης του έργου. 

7. Η ̟ροσφορά της ΑΠΟΣΤΟΛΊ∆ΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ  κρίθηκε ως α̟αράδεκτη διότι: 

Α) Στο έντυ̟ο ΤΕΥ∆ στο µέρος VI στην τελευταία ̟αράγραφο εξουσιοδοτεί την ∆ΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 

και όχι το ∆ΗΜΟ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ να α̟οκτήσει ̟ρόσβαση στις ̟ληφορίες ̟ου έχει υ̟οβάλλει..  

8. Η ̟ροσφορά της ΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. κρίθηκε ως α̟αράδεκτη διότι: 

Α)  Στην Εγγυητική Ε̟ιστολή συµµετοχής δεν αναγράφεται ο αριθµός ̟ρωτοκόλλου και η 
ηµεροµηνια της διακήρυξης, ό̟ως ορίζεται στην ̟αρ. 15.2 του άρθρου 15 της διακήρυξης του 
έργου. 

Β) Στο ΤΕΥ∆ δεν έχει α̟αντηθεί το ερώτηµα του Μέρους ΙΙΙ/∆ «Συντρέχουν οι ̟ροϋ̟οθέσεις 
εφαρµογής της ̟αρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005;» 

Γ)  Στο έντυ̟ο ΤΕΥ∆ στο µέρος VI στην τελευταία ̟αράγραφο αναγράφεται άλλος τίτλος έργου.  

Η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε την ̟αρ. στ) του άρθρου 4.1 της Αναλυτικής ∆ιακήρυξης, 
ε̟ικοινώνησε εγγράφως (α̟οστολή αιτήµατος µέσω συσκευής fax) µε τους εκδότες ̟ου αναγράφονται στις 
υ̟οβληθείσες εγγυητικές ε̟ιστολές µε τα κάτωθι έγγραφα της, ̟ροκειµένου να δια̟ιστώσει την εγκυρότητά 
τους: 

- αρ. ̟ρωτ. 13713/02-05-2017 ̟ρος την ALPHA BANK, κατάστηµα Πτολ/δας 
- αρ. ̟ρωτ. 13716/02-05-2017 ̟ρος την Τρά̟εζα Πειραιώς, κατάστηµα Πτολ/δας 
- αρ. ̟ρωτ. 13717/02-05-2017 ̟ρος το ΤΜΕ∆Ε ΒΕΡΟΙΑΣ 
- αρ. ̟ρωτ. 13719/02-05-2017 ̟ρος το ΤΜΕ∆Ε Ε∆ΕΣΣΑΣ 
- αρ. ̟ρωτ. 13720/02-05-2017 ̟ρος το ΤΜΕ∆Ε ΚΟΖΑΝΗΣ 
- αρ. ̟ρωτ. 13722/02-05-2017 ̟ρος την Τρά̟εζα Πειραιώς, κατάστηµα Φλώρινας 

Οι εγγυητικές ε̟ιστολές ευρέθησαν έγκυρες σύµφωνα µε τα ακόλουθα έγγραφα:  

- αρ. ̟ρωτ. 13781/02-05-2017 του ΤΜΕ∆Ε Ε∆ΕΣΣΑΣ 
- αρ. ̟ρωτ. 13845/03-05-2017 του ΤΜΕ∆Ε ΒΕΡΟΙΑΣ 
- αρ. ̟ρωτ. 13909/03-05-2017 της Τρά̟εζα Πειραιώς, κατάστηµα Φλώρινας 
- αρ. ̟ρωτ. 14163/04-05-2017 της Τρά̟εζας Πειραιώς, κατάστηµα Πτολ/δας  
- αρ. ̟ρωτ. 14887/08-05-2017 του ΤΜΕ∆Ε ΚΟΖΑΝΗΣ 
- αρ. ̟ρωτ. 14907/09-05-2017 της ALPHA BANK, κατάστηµα Πτολ/δας 

Μετά και τον έλεγχο των δικαιολογητικών και της εγκυρότητας των υ̟οβληθέντων εγγυητικών 
ε̟ιστολών, η Ε̟ιτρο̟ή οµόφωνα εισηγείται ως µειοδότη την εταιρεία Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΤΕ η ο̟οία 
̟ροσέφερε την µεγαλύτερη έκ̟τωση 60,00 %. 
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Το ̟αρόν συντάχθηκε σε ̟έντε (05) σελίδες και τέσσερα (04) αντίγραφα και υ̟ογράφεται α̟ό τον 
̟ρόεδρο και τα µέλη της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού.» 

 
Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή για την  έγκριση ή µη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ( στάδιο ανάδειξης 
προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής  διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης για το  εν λόγω έργο. 

 
Αριθµ. απόφ.  83/2017 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  
2. άρθρου 26 του Ν.4024/2011, της υπ' αριθ ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’, Της υπ' αριθ. 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης  
3. τις διατάξεις του Ν 4412/2016 
4. την 32/2017 Α∆Σ 
5.την υπ’αριθµ 1/2017 µελέτη καθώς και τα σχετικά τεύχη δηµοπράτησης 
6 την υπ’αριθµ 48-2017 ΑΟΕ & το υπ’αριθµ 7530/17-3-2017 πρακτικό κλήρωσης 
7. την υπ’αριθµ 9856/3-4-2017 περίληψη διακήρυξης και αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε  Α∆ΑΜ 
17PROC006011254 
8. την 5605/2017 ΑΑΥ 
9. το υπ’αριθµ 14912/9-5-2017  πρακτικό της Επιτροπής  διενέργειας του διαγωνισµου 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

1. Εγκρίνει το υπ’αριθµ 14912/9-5-2017  1ο πρακτικό  της Επιτροπής ∆ιενέργειας ( στάδιο ανάδειξης 
προσωρινού αναδόχου)  της ανοικτής  διαδικασίας σύναψης σύµβασης , µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης – 
παρ 2α άρθρο 95 του Ν. 4412/16 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) για το έργο µε τίτλο: «Αντικατάσταση συστήµατος φωτεινής 
σηµατοδότησης στον κόµβο των οδών Οικοτροφείου & Ελευθερίας στην πόλη της Πτολεµαΐδας », αρ 
µελ1/2017, προϋπολογισµού 97.000,00 ευρώ (πιστώσεις ΣΑΤΑ – Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)    µε το υπ’αριθµ 14924/9-5-
2017  διαβιβαστικό της και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης. 
 
2. Εγκρίνει το αποτέλεσµα του σταδίου που έχει διενεργήσει η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ως εξής: 
Α1) Ως απαράδεκτες ύστερα από τον έλεγχο των  δικαιολογητικών συµµετοχής & όσον αφορά την ορθή συµπλήρωση και 
υποβολή τους σύµφωνα µε το άρθρο 24.2 της διακήρυξης συµπεριλαµβανοµένων των λόγων περί απαράδεκτης 
οικονοµικής προσφοράς κρίνονται  οι κάτωθι προσφορές: 

 

Σειρά 
Μειοδοσίας  

Σειρά 
Κατάθεσης 

Ε̟ωνυµία Οικονοµικού Φορέα Έκ̟τωση % 

3 4 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ Ε∆Ε 54% 

4 7 ∆ΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ∆. & ΣΙΑ Ε.Ε. 52% 

5 3 ΤΟΜΗ Ο.Ε. 51% 

6 8 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΚΕ 48% 

7 10 ΕΝΕΡΚΑΤ ΙΚΕ 47% 

8 5 ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ 42% 

9 2 ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 37% 

10 9 ΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 30% 

Για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο υπ’αριθµ. 14912/9-5-2017 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας 
του διαγωνισµού και το οποίο εγκρίνεται µε την παρούσα απόφαση. 
Α2) Κρίνει ως ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ όλες τις υπόλοιπες προσφορές όπως παρακάτω: 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 

 

1 6 Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΤΕ 60% 

2 1 ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 56% 
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 Α3) Αναδεικνύει  προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΤΕ η οποία προσέφερε την µεγαλύτερη 
έκπτωση 60,00 %. 

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και στην αρµόδια Επιτροπή διενέργειας του 
ανωτέρω διαγωνισµού για ενέργειες και ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης του έργου.  

 
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  83/2017 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ιορδανιδης Φωτιος 
 Καϊδης Αποστολος 
 Θεοδοσιαδης Γεωργιος 
 Κοκκινιδης Γεωργιος 
 Τσοκτουριδης Ιωαννης 
 Καραϊσκος Γεωργιος  
 Σιδηροπουλος Σοφοκλης 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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