
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ 112/2017                           
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 10-7-2017 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. 23140/5-7-2017 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 πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη 
απόφασης για την κατακύρωση του έργου : «Ενεργειακή αναβάθµιση του ∆ηµοτικού Σχολείου Αναρραχης της 
∆Ε Μουρικιου» ( 1Ο Εξαθεσιο ολοήµερο), προϋπολογισµού 233.958,00 ευρώ, από το πρόγραµµα «Αστική 
Αναζωογόνηση 2012-2015» πίστωση ύψους 200.000,00 ευρώ και η πίστωση 33.958,00 από ιδίους πόρους, 
αριθµ µελ 4/2015».   
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ          ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανιδης 1. Ιορδανιδης Φωτιος 
2. Κοκκινιδης Γεωργιος 
3. Καϊδης Αποστολος 
4. Θεοδοσιαδης Γεωργιος 
5. Τσοκτουριδης Ιωαννης 
6. Μιχος Κων/νος 
7. Σιδηροπουλος Σοφοκλης 
8. Μπιγγας Στέφανος 

 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών ότι µε 
την υπ’αριθµ 74/2017 ΑΟΕ εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό  της Επιτροπής ∆ιενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού 
αναδόχου)  της ανοικτής  διαδικασίας σύναψης σύµβασης , 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  για 
το έργο µε τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθµιση του ∆ηµοτικού Σχολείου Αναρραχης της ∆Ε Μουρικιου» ( 1Ο 
Εξαθεσιο ολοήµερο), προϋπολογισµού 233.958,00 ευρώ, από το πρόγραµµα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-
2015» πίστωση ύψους 200.000,00 ευρώ και η πίστωση 33.958,00 από ιδίους πόρους, αριθµ µελ 4/2015).  Η 
ανωτέρω ΑΟΕ κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες µε το υπ’αριθµ 16675/18-5-2017 διαβιβαστικό µας και στην συνέχεια 
εκδόθηκε η υπ’αριθµ 18844/1-6-2017 Βεβαίωση ∆ηµάρχου Εορδαίας ότι δεν ασκήθηκαν ενστάσεις κατά της διαδικασίας 
του διαγωνισµού. Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. 18863/1-6-2017 πρόσκληση προς την προσωρινή µειοδότρια 
«ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ Ε∆Ε» ζητήθηκαν για την υποβολή εκ µέρους της των δικαιολογητικών των παραγράφων 
23.2 έως 23.10 της αναλυτικής διακήρυξης του έργου, προς έλεγχο. Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. 20228/12-6-2017 επιστολή 
της «ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ Ε∆Ε»  συνυπέβαλλε σε σφραγισµένο φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά. Με το 
21175/19-6-2017 πρακτικό της η επιτροπή διαγωνισµού προτείνει τα εξής: 
 

  «Στην Πτολεµαΐδα την  ∆ευτέρα 19 Ιουνίου 2017 και ώρα 10:00π.µ. συνήλθε σε αίθουσα της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Εορδαίας (1ο χλµ. Ασβεστόπετρας – Πτολεµαΐδας) για τον έλεγχο 
των υποβληθέντων από τον προσωρινό µειοδότη “ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ Ε∆Ε” 
δικαιολογητικών των παραγράφων 23.2 έως 23.10 της αναλυτικής διακήρυξης του έργου  :   
«Ενεργειακή Αναβάθµιση του ∆ηµοτικού Σχολειού Αναρράχης της ∆.Ε. Μουρικίου »η αρµόδια 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) που έχει ορισθεί µε την αριθµό 202/12-12-2016  Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας και στην οποία παρευρέθησαν τα παρακάτω  
υπηρεσιακά µέλη: 

 

Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού 
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�  Υ̟ηρεσιακά µέλη  
α)  Ευτέρ̟η ∆εληγεώργη, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ως Πρόεδρος,  

β)  Νικόλαο Τσακίρη, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ως µέλος,  

γ) Γεώργιο Πα̟αδό̟ουλο, κλάδου ΠΕ Το̟ογράφων Μηχανικών, ως µέλος 
 

    
Η Ε.∆.∆. συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώµα – σε συνέχεια της α̟ό 04-04-2017 συνεδρίασης - και 
έχοντας υ̟όψη: 

 
1. το α̟ό 04 Α̟ριλίου 2017 συνταχθέν Πρακτικό της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 

για το έργο: «Ενεργειακή Αναβάθµιση του ∆ηµοτικού Σχολειού Αναρράχης της ∆.Ε. 
Μουρικίου » 

2. την υ̟’ αριθµ. 74/02-05-2017 (Α.∆.Α.: ΩΧ92ΩΡ6-ΠΛΦ) Α̟όφαση της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής του ∆ήµου Εορδαίας µε την ο̟οία εγκρίθηκε το Πρακτικό της α̟ό 04-04-2017 
Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για το έργο: «Ενεργειακή Αναβάθµιση του 
∆ηµοτικού Σχολειού Αναρράχης της ∆.Ε. Μουρικίου » 

3. την υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ. 16675/18-05-2017 ε̟ιστολή ̟ρος τους υ̟οψήφιους αναδόχους του 
έργου (διαγωνιζοµένους) σχετικά µε τη γνωστο̟οίηση της υ̟’ αριθµ. 74/02-05-2017 
Α̟όφασης της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής του ∆ήµου Εορδαίας. 

4. την υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ. οικ. 18844/01-06-2017 Βεβαίωση ∆ηµάρχου Εορδαίας σύµφωνα µε 
την ο̟οία δεν ασκήθηκαν ενστάσεις κατά της διαδικασίας του διαγωνισµού, του έργου : 
«Ενεργειακή Αναβάθµιση του ∆ηµοτικού Σχολειού Αναρράχης της ∆.Ε. Μουρικίου » 

5. την υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ. οικ. 18863/01-06-2017 ̟ρόσκληση ̟ρος τον ̟ροσωρινό µειοδότη 
«ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ Ε∆Ε» για την υ̟οβολή εκ µέρους του των 
δικαιολογητικών των ̟αραγράφων 23.2 έως 23.10 της αναλυτικής διακήρυξης του έργου 
̟ρος έλεγχο 

6. την υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ. 20228/12-06-2017 ε̟ιστολή της «ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 
Ε∆Ε» µε την ο̟οία συνυ̟έβαλλε σε σφραγισµένο φάκελο τα  ̟ρος έλεγχο 
δικαιολογητικά 

 

                 και αφού κηρύχθηκε η έναρξη της διαδικασίας και α̟οσφραγίστηκε ο συνηµµένος στην 
υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ. 20228/12-06-2017 ε̟ιστολή φάκελος δικαιολογητικών, τα µέλη της ε̟ιτρο̟ής 
δια̟ίστωσαν ελλείψεις σε αυτά ̟ου υ̟οβλήθηκαν (βλ. 4.2 της αναλυτικής διακήρυξης) και µε το 
υ̟΄αρ. 20478/13-06-2017 έγγραφο ζητήθηκαν τα συµ̟ληρωµατικά δικαιολογητικά. 

                 Μετά τα ̟αρα̟άνω, η ως άνω Ε.∆. συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώµα σήµερα 19-06-2017 και 
ώρα 9:30̟.µ. σε αίθουσα της Τεχνικής Υ̟ηρεσίας του ∆ήµου Εορδαίας (1ο χλµ. Ασβεστό̟ετρας – 
Πτολεµαΐδας) για τον έλεγχο των υ̟οβληθέντων α̟ό τον ̟ροσωρινό µειοδότη 
«ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ Ε∆Ε» δικαιολογητικών των ̟αραγράφων 21,22 & 23 της 
αναλυτικής διακήρυξης του έργου  Ενεργειακή Αναβάθµιση του ∆ηµοτικού Σχολειού Αναρράχης 

της ∆.Ε. Μουρικίου », η αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού, έχοντας υ̟όψη και : 
 

i. την υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ. 20911/16-6-2017 ε̟ιστολή της «ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 
∆ΕΣΠΟΙΝΑ Ε∆Ε» µε την ο̟οία συνυ̟έβαλλε εµ̟ρόθεσµα σε σφραγισµένο φάκελο 
τα ̟ρος έλεγχο συµ̟ληρωµατικά δικαιολογητικά  

ii. µε αρ. ̟ρωτ. 21145/19-06-2017 ε̟ιστολή της «ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ Ε∆Ε» 
µε την ο̟οία συνυ̟έβαλλε εµ̟ρόθεσµα σε σφραγισµένο φάκελο τα ̟ρος έλεγχο 
συµ̟ληρωµατικά δικαιολογητικά 

 

               ̟ροέβη στον έλεγχο όλων των υ̟οβληθέντων α̟ό τον ̟ροσωρινό µειοδότη 
«ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ Ε∆Ε»  δικαιολογητικών/εγγράφων των ̟αραγράφων 23.2 έως 
23.10 της αναλυτικής διακήρυξης του έργου.  Κατά τον έλεγχο δια̟ιστώθηκαν ότι: 
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α) όλα τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά ευρίσκονται σε συµφωνία µε τα δηλωθέντα στο 
Τ.Ε.Υ.∆. ̟ου συνυ̟έβαλε µε την ̟ροσφορά του ο ̟ροσωρινός µειοδότης 
«ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ Ε∆Ε».  

β) τα δικαιολογητικά ̟ου ̟ροσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµ̟ροθέσµως, α̟οδεικνύουν τους 
όρους και τις ̟ροϋ̟οθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 21,22 & 23 της 
διακήρυξης του έργου «Ενεργειακή Αναβάθµιση του ∆ηµοτικού Σχολειού Αναρράχης 
της ∆.Ε. Μουρικίου » 

 

 Κατό̟ιν τούτων η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) ολοκλήρωσε το ̟αρόν 
̟ρακτικό µε το ο̟οίο εισηγείται την κατακύρωση του α̟οτελέσµατος του διαγωνισµού  στην 
«ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ Ε∆Ε» και διαβιβάζει το ̟αρόν µαζί µε τον φάκελο συµµετοχής  
του ̟ροσωρινού αναδόχου καθώς και τον φάκελο µε τα δικαιολογητικά των ̟αραγράφων 23.2 έως 
23.10 της αναλυτικής διακήρυξης του έργου, στην Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή του ∆ήµου Εορδαίας για 
λήψη α̟όφασης σχετικής µε την κατακύρωση ή µη του α̟οτελέσµατος του διαγωνισµού. 

  Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε, το πρακτικό αυτό υπογράφεται από την Πρόεδρο και τα 
µέλη της Επιτροπής» 
 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ.  112/2017 

  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 & τις διατάξεις του Π.∆.80/2016 
4.την υπ’αριθµ 220/2016 Α∆Σ 
5.την υπ’αριθµ 4/2015 µελέτη καθώς και τα σχετικά τεύχη δηµοπράτησης 
6. το υπ’αριθµ 45240/12-12-2016 πρακτικό κλήρωσης  
7.  την υπ’αριθµ 202/2016 ΑΟΕ περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης 
8. την υπ’αριθµ 11/2017 ΑΟΕ 
9. η υπ’αριθµ 6198/6-3-2017 περίληψη διακήρυξης και αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε  Α∆ΑΜ 17PROC005876629 
10. το υπ’αριθµ 11708/12-4-2017 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού 
11 τις διατάξεις του Π.∆.80/2016 σχετ η υπ’αριθµ 4833/2017 ΑΑΥ 
12. την 74/2017 ΑΟΕ έγκριση 1ου πρακτικού ( στάδιο προσωρινού αναδόχου) 
13. την υπ’ αριθµ. πρωτ. 18863/1-6-2017 πρόσκληση προς την προσωρινή µειοδότρια «ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 
∆ΕΣΠΟΙΝΑ Ε∆Ε» 
14. την υπ’ αριθµ. πρωτ. 20228/12-6-2017 επιστολή της «ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ Ε∆Ε»  µε 
συνηµµένο τον φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά 
15. το υπ’αριθµ 21175/19-6-2017 πρακτικό της η επιτροπή διαγωνισµού και την σχετική αλληλογραφία  
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

1.Εγκρίνει το υπ’αριθµ 21175/19-6-2017  πρακτικό ελέγχου κατάθεσης των δικαιολογητικών της προσωρινής µειοδότριας , 
για την εκτέλεση του έργου: «Ενεργειακή αναβάθµιση του ∆ηµοτικού Σχολείου Αναρραχης της ∆Ε Μουρικιου» ( 
1Ο Εξαθεσιο ολοήµερο), προϋπολογισµού 233.958,00 ευρώ, από το πρόγραµµα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-
2015» πίστωση ύψους 200.000,00 ευρώ και η πίστωση 33.958,00 από ιδίους πόρους, αριθµ µελ 4/2015.   

2 Κατακυρώνει το αποτέλεσµα  της ανοικτής διαδικασίας σύναψης σύµβασης , 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  για το έργο µε τίτλο«Ενεργειακή αναβάθµιση του ∆ηµοτικού Σχολείου Αναρραχης της ∆Ε 
Μουρικιου» ( 1Ο Εξαθεσιο ολοήµερο), προϋπολογισµού 233.958,00 ευρώ, από το πρόγραµµα «Αστική 
Αναζωογόνηση 2012-2015» πίστωση ύψους 200.000,00 ευρώ και η πίστωση 33.958,00 από ιδίους πόρους, 
αριθµ µελ 4/2015), στην οριστική ανάδοχο «ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ Ε∆Ε» , »,  η οποία 
προσέφερε την µεγαλύτερη µέση τεκµαρτή έκπτωση  61,08%   
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  112/2017. 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
 Κοκκινιδης Γεωργιος 
 Καϊδης Αποστολος 
 Θεοδοσιαδης Γεωργιος 
 Τσοκτουριδης Ιωαννης 
 Μιχος Κων/νος 
 Σιδηροπουλος Σοφοκλης 
 Μπιγγας Στέφανος  
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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