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Αριθµ. απόφ.91/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 7ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Εορδαίας
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 26-5-2017 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.17074/22-5-2017 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: « Κατασκευή ποτιστρων στην
Τ.Κ.Ερµακιας», προϋπολογισµού 10.800,00 ευρώ ( ΣΑΤΑ), αριθµ µελ 18/2016.
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σάββας Ζαµανιδης
2. Ιορδανιδης Φωτιος
3. Καϊδης Αποστολος
4. Θεοδοσιαδης Γεωργιος
5. Κοκκινιδης Γεωργιος
6. Τσοκτουριδης Ιωαννης
7. Καραϊσκος Γεωργιος
8. Σιδηροπουλος Σοφοκλης
9. Μπιγγας Στέφανος
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα έθεσε υπόψη των µελών ότι µε την υπ’αριθµ
269/2016 Α∆Σ αποφασίσθηκε η εκτέλεση του έργου µε τίτλο: «Κατασκευή ποτιστρων στην Τ.Κ. Ερµακιας»,
αρ µελ 18/2016, προϋπολογισµού 10.800,00 , µε συνοπτική διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης. Επίσης
µε την 16/2017 ΑΟΕ ψηφίσθηκε η αντίστοιχη πίστωση από τον ΚΑ 30.7326.0029 του προϋπολογισµού οικ
ετους 2017 για την αντιµετώπιση των δαπανών του έργου. Η χρηµατοδότηση του έργου είναι από πιστώσεις
ΣΑΤΑ 2015. Με την 46/2017 ΑΟΕ εγκρίθηκαν τα τεύχη δηµοπράτησης και καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης
της 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 ενώ
συγκροτήθηκε και 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 12762/26-4-2017 περίληψη διακήρυξης και αναρτήθηκε
στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ 17PROC006103572 και ορίσθηκε ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού η Πέµπτη 11-52017 και ώρα 10.00 πµ.
Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού µε το υπ’αριθµ 15416/11-5-2017 διαβιβαστικό της µας
απέστειλε το υπ’αριθµ 15401/11-5-2017 πρακτικό της διενέργειας στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
« Στα Γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας συνήλθε την 11 Μαΐου
2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09.30 πµ η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµού που συστήθηκε σύµφωνα µε
την υπ΄αριθµ. 46 / 20-3-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆. Εορδαίας για το παραπάνω έργο,
αποτελούµενη από τους :
α) Ευτέρπη ∆εληγεώργη, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ως Πρόεδρος,
β) Καλλιρρόη Μπογδάνη, κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων µηχανικών ως µέλος,
γ) Γεωργία Απατσίδου, κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών ως µέλος,
Ο ∆ήµος Εορδαίας µε το υπ΄ αρ. 47071/30-12-2016 έγγραφό του, ζήτησε από την Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε. , να
του ορίσει εκπροσώπους του Συνδέσµου Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων ∆υτικής Μακεδονίας (Σ.Ε.∆.Ε.∆.Μ.),
για τις διαδικασίες σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων που θα διενεργεί ο ∆ήµος Εορδαίας για το έτος
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2017. Ο Σύνδεσµος Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων ∆υτικής Μακεδονίας, µε το υπ’ αρ. 02/12-01-2017 έγγραφό
του , πρότεινε τακτικό µέλος τον κ. Ευάγγελο Σεκκουλίδη, Πολιτικό Μηχανικό Ε∆Ε και αναπληρωµατικό µέλος
τον κ. Θεόδωρο Πολιτίδη, Πολιτικό Μηχανικό Ε∆Ε. Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, µε την Αριθ.
22/2017 Απόφασή της, όρισε ως εκπροσώπους των εργοληπτικών οργανώσεων που θα µετέχουν στις
διαδικασίες σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων που διενεργεί ο ∆ήµος Εορδαίας για το έτος 2017, τους ως άνω
προτεινόµενους από τον Σύνδεσµο Εργοληπτικών ∆ηµοσίων Έργων ∆υτικής Μακεδονίας.
Με
το υπ’ αρ. 12851/26-04-2017 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆. Εορδαίας
ενηµερώθηκαν οι ως άνω εκπρόσωποι του Σ.Ε.∆.Ε.∆.Μ. για τον εν λόγω ∆ιαγωνισµό, οι οποίοι δεν
παραβρέθηκαν στην παρούσα διαδικασία.
Η πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισµού κήρυξε την έναρξη της παραλαβής προσφορών στις 09:30
π.µ. και κάλεσε τους ενδιαφερόµενους να προσκοµίσουν τον φάκελο προσφοράς µε τα απαιτούµενα από την
αναλυτική διακήρυξη δικαιολογητικά συµµετοχής τους.
Στη συνέχεια οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς καταθέσαν στην επιτροπή τους φάκελους
προσφοράς τους, οι οποίοι αριθµήθηκαν σύµφωνα µε τη σειρά κατάθεσης και µονογράφτηκαν από την
Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Η λήξη της παραλαβής κηρύχτηκε ώρα 10:00 από την
Πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισµού, αφού προηγήθηκε προειδοποίηση για την λήξη δύο λεπτά νωρίτερα. Στη
συνέχεια η Πρόεδρος επικοινώνησε µε το πρωτόκολλο του ∆ήµου, και αφού έλαβε θετική απάντηση από την
αρµόδια υπάλληλο, έστειλε µέλος της επιτροπής να παραλάβει µία προσφορά που είχε κατατεθεί στο
πρωτόκολλο.
Η προσφορά που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του δήµου Εορδαίας είναι η παρακάτω:
-

Προσφορά του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΚΑΣ

µε Αρ. πρωτ 15359/11-5-2017 (ώρα κατάθεσης 9: 35,

ηµεροµηνία 11-5-2017)
Οι προσφορές που παρελήφθησαν καταχωρήθηκαν κατά σειρά κατάθεσης στον παρακάτω πίνακα (η
προσφορά που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο µπήκε µε σειρά κατάθεσης µετά από αυτές που κατατέθηκαν απ’
ευθείας στην επιτροπή διαγωνισµού) :
Εξουσιοδοτηµένος
εκπρόσωπος
Τάξη
Κατηγορία
Σωτήριος Βαντσιώτης
οικ
2η
Νικόλαος Λιούτσιας
οικ
Νοµ. Μητρώο
Θεόδωρος Τσολακίδης
οικ
1η
Στέργιος Καραβελιάς
οικ
Νοµ. Μητρώο
Παύλος Ιορδανίδης
οικ
Νοµ. Μητρώο
∆ηµήτριος Βαφειάδης
οικ
2η
Αλέξανδρος
Καρακούκας
7 Αλέξανδρος Καρακούκας ε.δ.ε.
οικ
1η
Για κάθε συµµετέχοντα στο διαγωνισµό, η επιτροπή προχώρησε στην καταγραφή των
δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 24.2 της Αναλυτικής ∆ιακήρυξης του έργου, ως παρακάτω:
α/α
1
2
3
4
5
6

Ε.Ε. ή Κ/ξια
POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Νικόλαος ∆ηµ. Λιούτσιας
Θεόδωρος Τσολακίδης ε.δ.ε.
Στέργιος Καραβελιάς ε.δ.ε.
Παύλος Ευστρ. Ιορδανίδης ε.δ.ε.
Βαφειάδης ∆ηµήτριος & σια ο.ε.

α/α
1
2
3
4
5
6
7

Ε.Ε. ή Κ/ξια
POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Νικόλαος ∆ηµ. Λιούτσιας
Θεόδωρος Τσολακίδης ε.δ.ε.
Στέργιος Καραβελιάς ε.δ.ε.
Παύλος Ευστρ. Ιορδανίδης ε.δ.ε.
Βαφειάδης ∆ηµήτριος & σια ο.ε.
Αλέξανδρος Καρακούκας ε.δ.ε.

Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆)
υποβλήθηκε
υποβλήθηκε
υποβλήθηκε
υποβλήθηκε
υποβλήθηκε
υποβλήθηκε
υποβλήθηκε

Μετά το πέρας της καταγραφής των δικαιολογητικών συµµετοχής, αποσφραγίστηκαν οι οικονοµικές
προσφορές, µε τη σειρά κατάθεσης, µονογράφτηκαν από τον Πρόεδρο και τα µέλη της επιτροπής
διαγωνισµού και ανακοινώθηκαν τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο. Στον παρακάτω πίνακα
καταχωρήθηκαν οι υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές:

α/α
1
2

Ε.Ε. ή Κ/ξια
POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Νικόλαος ∆ηµ. Λιούτσιας

Υποβληθείσα οικονοµική προσφορά
35,00%
20,00%
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3
4
5
6
7

10,00%
40,00%
36,00%
47,00%
33,00%

Θεόδωρος Τσολακίδης ε.δ.ε.
Στέργιος Καραβελιάς ε.δ.ε.
Παύλος Ευστρ. Ιορδανίδης ε.δ.ε.
Βαφειάδης ∆ηµήτριος & σια ο.ε.
Αλέξανδρος Καρακούκας ε.δ.ε.

Κατάταξη µε
σειρά µειοδοσίας

Κατάταξη µε
σειρά κατάθεσης

Όλες οι προσφορές καταχωρηθήκαν, µετά από τον έλεγχο της ολόγραφης και αριθµητικής αναγραφής
του ποσοστού έκπτωσης και µετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις στα επιµέρους αριθµητικά στοιχεία στον
παρακάτω πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας (αρχίζοντας από τη µικρότερη προσφορά).

1
2
3
4
5
6
7

6
4
5
1
7
2
3

Έκπτωση

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Βαφειάδης ∆ηµήτριος & σια ο.ε.
Στέργιος Καραβελιάς ε.δ.ε.
Παύλος Ευστρ. Ιορδανίδης ε.δ.ε.
POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Αλέξανδρος Καρακούκας ε.δ.ε.
Νικόλαος ∆ηµ. Λιούτσιας
Θεόδωρος Τσολακίδης ε.δ.ε.

47,00%
40,00%
36,00%
35,00%
33,00%
20,00%
10,00%

Κατάταξη µε
σειρά κατάθεσης

Κατάταξη µε
σειρά µειοδοσίας

Στη συνέχεια συντάχθηκε ο παρακάτω πίνακας µε τις παραδεκτές οικονοµικές προσφορές κατά σειρά
µειοδοσίας.
Έκπτωση

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Κατάταξη µε
σειρά µειοδοσίας

Κατάταξη µε
σειρά κατάθεσης

1
6
Βαφειάδης ∆ηµήτριος & σια ο.ε.
47,00%
2
4
Στέργιος Καραβελιάς ε.δ.ε.
40,00%
3
5
Παύλος Ευστρ. Ιορδανίδης ε.δ.ε.
36,00%
4
1
POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
35,00%
5
7
Αλέξανδρος Καρακούκας ε.δ.ε.
33,00%
6
2
Νικόλαος ∆ηµ. Λιούτσιας
20,00%
7
3
Θεόδωρος Τσολακίδης ε.δ.ε.
10,00%
Στη συνέχεια ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά µειοδοσίας, έγινε ο έλεγχος
των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 24.2 της αναλυτικής διακήρυξης, όσον αφορά την ορθή
συµπλήρωση και υποβολή τους . Κρίνονται ως παραδεκτές όλες οι υποβληθεισες προσφορές :

1
2
3
4
5
6
7

6
4
5
1
7
2
3

Έκπτωση

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Βαφειάδης ∆ηµήτριος & σια ο.ε.
Στέργιος Καραβελιάς ε.δ.ε.
Παύλος Ευστρ. Ιορδανίδης ε.δ.ε.
POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Αλέξανδρος Καρακούκας ε.δ.ε.
Νικόλαος ∆ηµ. Λιούτσιας
Θεόδωρος Τσολακίδης ε.δ.ε.

47,00%
40,00%
36,00%
35,00%
33,00%
20,00%
10,00%
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Κατόπιν όλων των παραπάνω, η επιτροπή διαγωνισµού οµόφωνα εισηγείται ως µειοδότη τον
«Βαφειάδης ∆ηµήτριος & Σια Ο.Ε.» ο οποίος προσέφερε την µεγαλύτερη έκπτωση 47,00 %.»
Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερις (4) σελίδες και τέσσερα (4) αντίγραφα και υπογράφεται από την
πρόεδρο και τα µέλη της επιτροπής διαγωνισµού.
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Αριθµ. απόφ. 91/2017
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 269/2016 Α∆Σ
5.την υπ’αριθµ 18/2016 µελέτη καθώς και τα σχετικά τεύχη δηµοπράτησης
6. το υπ’αριθµ 7530/17-3-2017 πρακτικό κλήρωσης
7. τις υπ’αριθµ 16/2017 ΑΟΕ & 46/2017 ΑΟΕ
8. την υπ’αριθµ 12762/26-4-2017 περίληψη διακήρυξης και αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ
17PROC006103572
9. την υπ’αριθµ 6638/2017 ΑΑΥ
10. το υπ’αριθµ 15401/11-5-2017 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα
1.Εγκρίνει το υπ’αριθµ 15401/11-5-2017 1ο πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ( στάδιο ανάδειξης
προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης σύµβασης , µε κριτήριο για την
ανάθεση της σύµβασης η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάσει την τιµή (
χαµηλότερη προσφορά) κατά το σύστηµα του αρ 125 του ν 4412/2016, για το έργο µε τίτλο« Κατασκευή
ποτιστρων στην Τ.Κ.Ερµακιας», προϋπολογισµού 10.800,00 ευρώ ( ΣΑΤΑ), αριθµ µελ 18/2016, όπως αυτό
διαβιβάσθηκε µε το υπ’αριθµ 15416/11-5-2017 διαβιβαστικό της και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της
παρούσης.

1
2
3
4
5
6
7

Κατάταξη µε
σειρά κατάθεσης

Κατάταξη µε
σειρά µειοδοσίας

2.Εγκρίνει το αποτέλεσµα του σταδίου που έχει διενεργήσει η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ως εξής:
Α1) Ως παραδεκτές ύστερα από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής & της όχθης συµπλήρωσης
των οικονοµικών προσφορών, κρίνονται οι κάτωθι :
Έκπτωση

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

6
Βαφειάδης ∆ηµήτριος & σια ο.ε.
47,00%
4
Στέργιος Καραβελιάς ε.δ.ε.
40,00%
5
Παύλος Ευστρ. Ιορδανίδης ε.δ.ε.
36,00%
1
POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
35,00%
7
Αλέξανδρος Καρακούκας ε.δ.ε.
33,00%
2
Νικόλαος ∆ηµ. Λιούτσιας
20,00%
3
Θεόδωρος Τσολακίδης ε.δ.ε.
10,00%
Α2) Αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο τον «Βαφειάδης ∆ηµήτριος & Σια Ο.Ε.» ο οποίος προσέφερε
την µεγαλύτερη έκπτωση 47,00 %.
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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 91/2017.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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
Μπίγγας Στεφανος
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ

