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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 διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της 
ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης για το  έργο: « Συντήρηση καταφυγίου 
αδέσποτων σκύλων».αρ µελ 12/2016, προϋπολογισµού 30.881,66 ΣΑΤΑ.  
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
  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 ανέφερε 
ότι µε την υπ’αριθµ 233/2016 Α∆Σ αποφασίσθηκε η εκτέλεση του έργου µε τίτλο: «Συντήρηση καταφυγίου 
αδέσποτων σκύλων», αρ µελ 12/2016, προϋπολογισµού 30.881,66 από πιστώσεις ΣΑΤΑ (2014-2015) µε 
συνοπτική διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης. Επίσης µε την 16/2017 ΑΟΕ ψηφίσθηκε η αντίστοιχη 
πίστωση από τον ΚΑ 30.7331.0121 του προϋπολογισµού οικ έτους 2017 για την αντιµετώπιση των δαπανών 
του έργου. Η χρηµατοδότηση του έργου είναι από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2014-2015.   
Με την 42/2017 ΑΟΕ καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής 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 125 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 11721/12-4-2017 περίληψη διακήρυξης και αναρτήθηκε 
στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε  Α∆ΑΜ 17PROC006065196 στην οποία ορίσθηκε ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού η 
Πέµπτη 4-5-2017 και ώρα 10.00 πµ. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού µε το υπ’αριθµ 14394/5-5-2017 διαβιβαστικό της µας 
απέστειλε το υπ’αριθµ 14369/4-5-2017  πρακτικό της διενέργειας στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 
«Στην Πτολεμαΐδα σήμερα  Πέμπτη 4 Μαίου 2017 και ώρα 09:30 π.μ. συνήλθε σε αίθουσα της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Εορδαίας (1
ο
 χλμ. Ασβεστόπετρας – Πτολεμαΐδας) για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση 

καταφυγίου αδέσποτων σκύλων», η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) που έχει ορισθεί με την αριθμό 42/20-3-

2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας και στην οποία παρευρέθησαν τα παρακάτω  

υπηρεσιακά μέλη: 

 

Επιτροπή Διαγωνισμού 

�  Υπηρεσιακά μέλη  

α)  Ευδοκία Καρογδανίδου, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως Πρόεδρος,(τακτικός) 
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β)  Ειρήνη Τσαντσαρίδου, κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ως μέλος, (τακτικό) 

γ) Μαρία Καραγιαννάκη, κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ως μέλος, (τακτικό) 

   Ο Δήμος Εορδαίας με το  υπ΄ αρ. 47071/30-12-2016 έγγραφό του, ζήτησε από την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. , να του ορίσει 

εκπροσώπους του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δυτικής Μακεδονίας(Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Μ.), για τις διαδικασίες 

σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων που θα διενεργεί ο Δήμος Εορδαίας για το έτος 2017. Ο Σύνδεσμος 

Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δυτικής Μακεδονίας, με το υπ’ αρ. 02/12-01-2017 έγγραφό του , πρότεινε τακτικό μέλος 

τον κ. Ευάγγελο Σεκκουλίδη, Πολιτικό Μηχανικό ΕΔΕ και αναπληρωματικό μέλος τον κ. Θεόδωρο Πολιτίδη, Πολιτικό 

Μηχανικό ΕΔΕ. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, με την Αριθ. 22/2017 Απόφασή της, όρισε ως 

εκπροσώπους των εργοληπτικών οργανώσεων που θα μετέχουν στις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που 

διενεργεί ο Δήμος Εορδαίας για το έτος 2017, τους ως άνω προτεινόμενους από τον Σύνδεσμο Εργοληπτικών 

Δημοσίων Έργων Δυτικής Μακεδονίας. 

 Με  το υπ’ αρ. 11811/13-4-2017 έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Εορδαίας ενημερώθηκαν οι  ως άνω 

εκπρόσωποι του Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Μ. για τον εν λόγω Διαγωνισμό, οι οποίοι δεν παραβρέθηκαν στην παρούσα διαδικασία.   

        Η Ε.Δ. συγκροτήθηκε και διεξήγαγε τη διαδικασία του διαγωνισμού, όπως αυτή περιγράφεται κατωτέρω, 

έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

i. του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) 

ii. των άρθρων 80-110 ν.3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 

έργων» (ΚΔΕ), καθώς και τυχόν άλλων διατάξεων του ν.3669/2008 οι οποίες δεν καταργούνται με τον 

ν.4412/2016 

iii. του ν.4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών 

επιχειρήσεων σε δημόσια έργα» 

iv. του ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

v. του ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 

74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού 

vi. του ν.3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της 

ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την 

Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 

2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)» 

vii. του ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

viii. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των 

μελών τους με κλήρωση» 

ix.  του ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» 

x. του ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις» 

xi. του ν.3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις» 

xii. του π.δ. 113/2010 (Α 194) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως ισχύει 

xiii. του ν.3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     καταστρατηγήσεων κατά τη 

διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη 

διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α’ 66) 

«Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης 

έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή 

απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα  
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‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, 

καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 

1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες” 

xiv. του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 

xv. τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο 

των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε 

διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της 

παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. 

xvi. του Π.Δ. 171/87 "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές  ρυθμίσεις σε θέματα έργων που 

εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α  και άλλες σχετικές διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 84/02.06.1987) όπως ισχύει σήμερα μετά 

την τροποποίηση και συμπλήρωση του από το Π.Δ. 229/99, καθώς και 

xvii. Τη με αριθμ. 233/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία αποφασίσθηκε η εκτέλεση του έργου , 

με συνοπτικό διαγωνισμό, με τίτλο: «Συντήρηση καταφυγίου αδέσποτων σκύλων» 

xviii. Τη με αριθμ. 42/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η οποία καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τη 

δημοπράτηση του εν λόγω έργου  και τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 

(Επιτροπή Διαγωνισμού) της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, κατ’εφαρμογή του 

άρθρου 221 του ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08.08.2016 ), για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση καταφυγίου 

αδέσποτων σκύλων»                     

 

Την 09:30 π.μ. κηρύχθηκε η έναρξη της διαδικασίας υποβολής των προσφορών και κλήθηκαν οι 

ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τον φάκελο προσφοράς με τα απαιτούμενα από την αναλυτική διακήρυξη 

δικαιολογητικά συμμετοχής τους.  

Ακολούθως οι ενδιαφερόμενοι προσήλθαν και κατέθεσαν τους σχετικούς φακέλους – οι οποίοι αριθμήθηκαν 

σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους.   

 Όλοι οι σχετικοί φάκελοι μονογράφησαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. Μόλις 

ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προσφορών από τους υποψηφίους οικονομικούς φορείς και αφού δόθηκε 

προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας, η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κήρυξε τη λήξη της παραλαβής. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 4.1α της διακήρυξης ακολούθησε άμεση επικοινωνία της Προέδρου της Επιτροπής 

Διαγωνισμού με το πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής,  για να διαπιστωθεί εάν έχουν υποβληθεί και άλλες 

προσφορές κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 της Αναλυτικής Διακήρυξης του έργου. προσφορών προσκομίσθηκαν από το 

πρωτόκολλο του Δήμου Εορδαίας οι φάκελοι προσφοράς με στοιχεία: 

- ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  με Αρ. πρωτ 14127/4-5-2017 του Δήμου Εορδαίας και πήρε Α/Α : 7 

- ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΙΚΕ  με Αρ. πρωτ 14166/4-5-2017 του Δήμου Εορδαίας και πήρε Α/Α : 8. 

Οι προσφορές που παρελήφθησαν καταχωρήθηκαν στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με τη σειρά κατάθεσης. 

Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε η αποσφράγιση όλων των υποβληθέντων φακέλων δικαιολογητικών και για κάθε 

συμμετέχοντα η επιτροπή κατέγραψε τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

Στον πίνακα που ακολουθεί καταχωρήθηκαν οι προσφορές σύμφωνα με τη σειρά κατάθεσης τους και γίνεται  

αναγραφή των στοιχείων των διαγωνιζομένων και των στοιχείων των φακέλων προσφοράς τους. 
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A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ Αίτηση ΝΑΙ  

ΑΦΜ:  

Φάκελος δικαιολογητικών 

συμμετοχής 

ΝΑΙ  

 

Ταχ. Δ/νση: 
Νοσοκομείου 18, Πτολεμαϊδα 

Φάκελος οικονομικής 

προσφοράς 

ΝΑΙ 

 

Τηλέφωνο : 24630-54212/6973327265 Τυποποιημένο έντυπο 

υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
ΝΑΙ 

 

Φαχ :  
Εγγυητική Επιστολή 

ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

e-mail:  Τάξη και κατηγορία 

ΟΙΚ  1
η
  

ΟΔΟ 1
η
 

ΥΔΡ 1
η
 

 

Καταθέτων: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ Εξουσιοδοτημένος 

Εκπρόσωπος 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ 

1 

Α.Δ.Τ. : ΑΒ 855446  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Αίτηση ΝΑΙ  

ΑΦΜ: 024997951 

Φάκελος δικαιολογητικών 

συμμετοχής 

ΝΑΙ 

 

 

Ταχ. Δ/νση: Δ.Δ. Αναρράχης 

Φάκελος οικονομικής 

προσφοράς 

ΝΑΙ  

Τηλέφωνο : 24630-20977/6979205505 Τυποποιημένο έντυπο 

υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
ΝΑΙ 

 

Φαχ : 24630-20977 
Εγγυητική Επιστολή 

ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

e-mail: paulosiorda@gmail.com Τάξη και κατηγορία 

ΟΙΚ 56.000€ 

ΟΔΟ56.000€ 

ΥΔΡ 56.000€ 

 

Καταθέτων: ΠΑΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Εξουσιοδοτημένος 

Εκπρόσωπος 

ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

2 

Α.Δ.Τ. : ΑΕ 335235  

3 ΕΠΩΝΥΜΙΑ : Κ/Ξ POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε 

– ΔΙΑΦΑΣ ΟΡΦΕΑΣ» 

Αίτηση ΝΑΙ  
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ΑΦΜ:  

Φάκελος δικαιολογητικών 

συμμετοχής 

ΝΑΙ 

 

 

Ταχ. Δ/νση: Μ. Δήμτσα 7, Κοζάνη 

Φάκελος οικονομικής 

προσφοράς 

ΝΑΙ  

Τηλέφωνο :  Τυποποιημένο έντυπο 

υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
ΝΑΙ 

 

Φαχ :  
Εγγυητική Επιστολή 

ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

e-mail: 
Polisconstructions@gmail.com 

odiafas@yahoo.com 
Τάξη και κατηγορία 

ΟΙΚ  Α2  

ΟΔΟ Α2 

Η/Μ Α1 

 

Καταθέτων: ΒΑΝΤΣΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΔΙΑΦΑΣ ΟΡΦΕΑΣ 
Εξουσιοδοτημένος 

Εκπρόσωπος 

POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε 

Α.Δ.Τ. : 
X 393143    AE 334428 

 

A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : 
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & Σια 

Ο.Ε. 

Αίτηση ΝΑΙ 
 

ΑΦΜ: 02621360 

Φάκελος δικαιολογητικών 

συμμετοχής 

ΝΑΙ  

 

Ταχ. Δ/νση: 
Π.Τσαλδάρη 8, Πτολεμαϊδα 

Φάκελος οικονομικής 

προσφοράς 

ΝΑΙ 

 

Τηλέφωνο : 24630-81987 Τυποποιημένο έντυπο 

υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
ΝΑΙ 

 

Φαχ : 24630-81987 
Εγγυητική Επιστολή 

ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

e-mail: Vafiadis.oe@gmail.com Τάξη και κατηγορία 

ΟΙΚ  2
η
  

ΟΔΟ 2
η
 

Η/Μ 1
η
 

 

Καταθέτων: ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εξουσιοδοτημένος 

Εκπρόσωπος 

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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Α.Δ.Τ. : ΑΙ 323239  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : Κ/Ξ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – 

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ» 

Αίτηση ΝΑΙ  5 

ΑΦΜ:  Φάκελος δικαιολογητικών ΝΑΙ  

ΑΔΑ: 7Η2ΜΩΡ6-5ΗΡ



συμμετοχής  

Ταχ. Δ/νση: Ιμέρας 36, Πτολεμαϊδα 

Φάκελος οικονομικής 

προσφοράς 

ΝΑΙ  

Τηλέφωνο : 24630-27811 Τυποποιημένο έντυπο 

υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
ΝΑΙ 

 

Φαχ : 24630-55238 
Εγγυητική Επιστολή 

ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

e-mail: Teo-tsol@otenet.gr Τάξη και κατηγορία 

ΟΙΚ  1
η
  

ΟΔΟ 1
η
 

Η/Μ 1
η
 

 

Καταθέτων: ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Εξουσιοδοτημένος 

Εκπρόσωπος 

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

Α.Δ.Τ. : Χ890195  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : Αίτηση ΝΑΙ  

ΑΦΜ: 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΥΤΣΙΑΣ, ΗΛΙΑΣ 

ΣΑΜΑΡΑΣ, ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΑΝΟΣ 

Φάκελος δικαιολογητικών 

συμμετοχής 

ΝΑΙ 

 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Φάκελος οικονομικής 

προσφοράς 

ΝΑΙ  

Τηλέφωνο :  Τυποποιημένο έντυπο 

υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
ΝΑΙ 

 

Φαχ :  
Εγγυητική Επιστολή 

ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

e-mail:  Τάξη και κατηγορία 

ΟΙΚ  47.000€ 

ΟΔΟ47.000€ 

Η/Μ 47.000€ 

 

Καταθέτων: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΥΤΣΙΑΣ, ΗΛΙΑΣ 

ΣΑΜΑΡΑΣ, ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΑΝΟΣ 
Εξουσιοδοτημένος 

Εκπρόσωπος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΥΤΣΙΑΣ 
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Α.Δ.Τ. : ΑΙ350566,  ΑΙ329116,  

ΑΑ870373 
 

A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ Αίτηση ΝΑΙ  

ΑΦΜ: 025101952 

Φάκελος δικαιολογητικών 

συμμετοχής 

ΝΑΙ  
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Ταχ. Δ/νση: Νεάπολη Κοζάνης Φάκελος οικονομικής ΝΑΙ 

 

ΑΔΑ: 7Η2ΜΩΡ6-5ΗΡ



προσφοράς 

Τηλέφωνο : 6938185929 Τυποποιημένο έντυπο 

υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
ΝΑΙ 

 

Φαχ : 24680-41219 
Εγγυητική Επιστολή 

ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

e-mail: Sakhskarabelias@gmail.com Τάξη και κατηγορία 
ΟΙΚ 56.000€ 

ΟΔΟ56.000€ 

ΥΔΡ 56.000€ 

 

Καταθέτων: Κατάθεση στο πρωτόκολλο  Εξουσιοδοτημένος 

Εκπρόσωπος 
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ 

Α.Δ.Τ. : 14127/4-5-2017  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΚΕ Αίτηση ΝΑΙ  

ΑΦΜ: 999137023 

Φάκελος δικαιολογητικών 

συμμετοχής 

ΝΑΙ 

 

 

Ταχ. Δ/νση: Μεταμορφώσεως 46, 

Πτολεμαϊδα 

Φάκελος οικονομικής 

προσφοράς 

ΝΑΙ  

Τηλέφωνο : 2463029077 Τυποποιημένο έντυπο 

υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
ΝΑΙ 

 

Φαχ :  
Εγγυητική Επιστολή 

ΔΕΝ ΑΠΑΙ-

ΤΕΙΤΑΙ 

 

e-mail: askarakostas@gmail.com Τάξη και κατηγορία 

ΟΙΚ  1
η
 

ΟΔΟ 1
η
 

Η/Μ 1
η
 

 

Καταθέτων: Κατάθεση στο πρωτόκολλο  Εξουσιοδοτημένος 

Εκπρόσωπος 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 
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Α.Δ.Τ. : 14166/4-5-2017  

 

 Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές, μονογράφησαν από την Πρόεδρο και τα μέλη 

της Ε.Δ. και ανακοινώθηκαν τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. Όλες οι οικονομικές προσφορές 

καταχωρήθηκαν, μετά από έλεγχο (της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του προσφερόμενου ποσοστού 

έκπτωσης) και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη 

προσφορά), ο οποίος πίνακας υπεγράφη από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του πρακτικού 

της. 

 Η Επιτροπή έλεγξε το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ν.4412/08.08.2016 και σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής προσφορών. 

  

Όλες οι οικονομικές προσφορές είναι παραδεκτές. 
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Ήτοι αναλυτικά :  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΣΕΙΡΑ 

ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΣΕΙΡΑ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

Στοιχεία Επιχείρησης Ποσοστό 

Έκπτωσης  

1. 7. ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 57,00  % 

2. 4. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & Σια Ο.Ε. 56,00  % 

3. 2. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 46,00  % 

4. 3. Κ/Ξ POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε – ΔΙΑΦΑΣ ΟΡΦΕΑΣ» 45,00  % 

5. 6. 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΥΤΣΙΑΣ, ΗΛΙΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ, ΗΛΙΑΣ 

ΚΥΡΑΝΟΣ 

32,00 % 

6. 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ 31,00  % 

7. 8. ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΚΕ 20,00% 

8. 5. Κ/Ξ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ 15,00% 

 

Κατόπιν η Ε.Δ. ήλεγξε, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, την έγκυρη 

συμμετοχή των διαγωνιζομένων, το δικαίωμα συμμετοχής τους στον διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21 της 

αναλυτικής διακήρυξης του έργου) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της αναλυτικής διακήρυξης του 

έργου, με βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο των φακέλων, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της παρούσας.  

Μετά τον ανωτέρω έλεγχο  οι κάτωθι  προσφορές κρίνονται ως  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ  για τους κάτωθι λόγους 

- ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (με σειρά κατάθεσης α/α 7) : Δεν έχει την απαιτούμενη κατηγορία Η/Μ πτυχίου, σύμφωνα 

με το άρθρο 21.1 της αναλυτικής διακήρυξης 

- ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (με σειρά κατάθεσης α/α 2) : Δεν έχει την απαιτούμενη κατηγορία Η/Μ πτυχίου, σύμφωνα 

με το άρθρο 21.1 της αναλυτικής διακήρυξης 

- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΥΤΣΙΑΣ, ΗΛΙΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ, ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΑΝΟΣ (με σειρά κατάθεσης α/α 6) : Δεν προσδιορίζεται, σε 

κανένα εκ των τριών ΤΕΥΔ των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν από κοινού, η έκταση και το είδος 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης. Επιπλέον 
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δεν αναγράφεται η επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή Κοινοπραξίας στο μέρος ΙΙ του ΤΕΥΔ στο ερώτημα 

«Τρόπος συμμετοχής (γ)». 

- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ. (με σειρά κατάθεσης α/α 1) : Δεν έχει την απαιτούμενη κατηγορία Η/Μ πτυχίου, 

σύμφωνα με το άρθρο 21.1 της αναλυτικής διακήρυξης 

                    Κρίνονται ως ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ όλες οι υπόλοιπες προσφορές 

 Στη συνέχεια καταρτίστηκε ο παρακάτω κατά σειρά μειοδοσίας πίνακας των διαγωνιζομένων που οι 

προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΣΕΙΡΑ 

ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΣΕΙΡΑ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

Στοιχεία Επιχείρησης Οικονομική 

Προσφορά  

1. 4. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & Σια Ο.Ε. 56,00  % 

2. 3. Κ/Ξ POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε – ΔΙΑΦΑΣ ΟΡΦΕΑΣ» 45,00  % 

3. 8. ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΚΕ 20,00% 

4. 5. Κ/Ξ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ 15,00% 

Κατόπιν των παραπάνω, η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε,  ο οποίος προσέφερε έκπτωση 56,00%. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω :……………» 

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.  85/2017 

  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 233/2016 Α∆Σ 
5.την υπ’αριθµ 12/2016 µελέτη καθώς και τα σχετικά τεύχη δηµοπράτησης 
6. το υπ’αριθµ 7530/17-3-2017 πρακτικό κλήρωσης  
7. την υπ’αριθµ 16/2017 ΑΟΕ 
8. τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 
6 την υπ’αριθµ 42-2017 ΑΟΕ & το υπ’αριθµ 7530/17-3-2017 πρακτικό κλήρωσης 
7. την υπ’αριθµ 11721/12-4-2017 περίληψη διακήρυξης και αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε  Α∆ΑΜ 
17PROC006065196 
8. την 6636/2017 ΑΑΥ 
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9. το υπ’αριθµ 14369/4-5-2017  πρακτικό της Επιτροπής  διενέργειας του διαγωνισµού 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

1. Εγκρίνει το υπ’αριθµ 14369/4-5-2017 1ο πρακτικό  της Επιτροπής ∆ιενέργειας ( στάδιο ανάδειξης 
προσωρινού αναδόχου)  της ανοικτής συνοπτικης διαδικασίας σύναψης σύµβασης , κατά το σύστηµα του αρ 
125 του Ν. 4412/16 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο 
βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) για το έργο µε τίτλο: « Συντήρηση καταφυγίου αδέσποτων σκύλων».αρ µελ 
12/2016, προϋπολογισµού 30.881,66 (ΣΑΤΑ). 
2. Εγκρίνει το αποτέλεσµα του σταδίου που έχει διενεργήσει η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ως εξής: 
Α1) Ως απαράδεκτες ύστερα από τον έλεγχο για την έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, το δικαίωµα 
συµµετοχής τους στον διαγωνισµό (σύµφωνα µε το άρθρο 21 της αναλυτικής διακήρυξης του έργου) και την 
εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της αναλυτικής διακήρυξης του έργου, µε βάση τα δικαιολογητικά και το 
περιεχόµενο των φακέλων, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24  της διακήρυξης , κρίνονται  οι κάτωθι 
προσφορές: 
- ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (με σειρά κατάθεσης α/α 7) : Δεν έχει την απαιτούμενη κατηγορία Η/Μ πτυχίου, σύμφωνα 

με το άρθρο 21.1 της αναλυτικής διακήρυξης 

- ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (με σειρά κατάθεσης α/α 2) : Δεν έχει την απαιτούμενη κατηγορία Η/Μ πτυχίου, σύμφωνα 

με το άρθρο 21.1 της αναλυτικής διακήρυξης 

- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΥΤΣΙΑΣ, ΗΛΙΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ, ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΑΝΟΣ (με σειρά κατάθεσης α/α 6) : Δεν προσδιορίζεται, σε 

κανένα εκ των τριών ΤΕΥΔ των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν από κοινού, η έκταση και το είδος 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης. Επιπλέον 

δεν αναγράφεται η επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή Κοινοπραξίας στο μέρος ΙΙ του ΤΕΥΔ στο ερώτημα 

«Τρόπος συμμετοχής (γ)». 

- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ. (με σειρά κατάθεσης α/α 1) : Δεν έχει την απαιτούμενη κατηγορία Η/Μ πτυχίου, 

σύμφωνα με το άρθρο 21.1 της αναλυτικής διακήρυξης 

 
 
Α2) Κρίνει ως ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ όλες τις υπόλοιπες προσφορές όπως παρακάτω: 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 

ΣΕΙΡΑ 

ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΣΕΙΡΑ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

Στοιχεία Επιχείρησης Οικονομική 

Προσφορά  

1. 4. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & Σια Ο.Ε. 56,00  % 

2. 3. Κ/Ξ POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε – ΔΙΑΦΑΣ ΟΡΦΕΑΣ» 45,00  % 

3. 8. ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΚΕ 20,00% 

4. 5. Κ/Ξ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ 15,00% 
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 Α3) Αναδεικνύει  προσωρινό ανάδοχο τον «∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε»,  ο οποίος 

προσέφερε έκπτωση 56,00%. 

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  85/2017 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    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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