
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αριθµ. απόφ. 159/2017                          
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 14ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 11-9-2017 ηµέρα ∆ευτέρα 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 31082/6-9-2017 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: 
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….. 
Έγκριση ή µη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για 
την κατακύρωση του έργου : « Ανάπλαση κεντρικών οδών τ.δ. Αγίου Χριστόφορου – Σπηλιάς Β΄Φάση», προϋπολογισµού 
1.240.000,00 ευρώ , αριθµ µελ 9/2016. 

………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

1.Γιώργος Κοκκινιδης 
 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης   
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Απόστολος Καϊδης  
6. Στέφανος Μπίγγας   
7. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος,  
8. Γιώργος Καραισκος 

 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών  ότι µε 
την υπ’αριθµ 97/2016 Α∆Σ αποφασίσθηκε η εκτέλεση του έργου µε τίτλο: «Ανάπλαση κεντρικών οδών Τ.∆ Αγίου 
Χριστόφορου – Σπηλιάς Β’ φάση» προϋπολογισµού 1.240.000,00 ευρώ  µε ανοικτό διαγωνισµό, αριθµ µελ 9/2016, επίσης 
τροποποιήθηκε το τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου και ο προϋπολογισµός οικονοµικού έτους 2016 και εγγράφηκε και 
ψηφίσθηκε η αντίστοιχη πίστωση  από τον ΚΑ 30.7323.0063 για την αντιµετώπιση των δαπανών του έργου. Η 
χρηµατοδότηση του έργου είναι από πιστώσεις ΕΑΠ. Με την 201/2016 ΑΟΕ  καταρτίσθηκαν οι  όροι διακήρυξης του 
ανοικτού διαγωνισµού µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή  και  συγκροτήθηκε 
η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού. Με την 10/2017 ΑΟΕ  ψηφίσθηκε πίστωση ύψους 1.240.000,00 ευρώ από τον 
ΚΑ 30.7323.0063 του προϋπολογισµού οικ έτους 2017 για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο: «Ανάπλαση κεντρικών οδών 
Τ.∆. Αγίου Χριστόφορου – Σπηλιάς Β ’Φάση», ΕΑΠ, αριθµ µελ 9/2016 και καταρτίσθηκαν οι όροι της ανοικτής διαδικασίας 
για την σύναψη δηµόσιας σύµβασης  του έργου µε κριτήριο ανάθεσης την  πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά µε βάση την τιµή κατά το σύστηµα µε επι µέρους ποσοστά έκπτωσης –παρ 2α αρ 95 του Ν 4412/2016. Με την 
υπ’αριθµ 55/2017 ΑΟΕ εγκρίθηκε το υπ’αριθ 13186/2-5-2017 1ο πρακτικό  της Επιτροπής ∆ιενέργειας ( στάδιο 
ανάδειξης προσωρινού αναδόχου), κατά της προαναφερόµενης απόφασης ασκήθηκαν ένσταση & προσφυγή οι 
οποίες αµφότερες εξετάσθηκαν και απορρίφθηκαν µε την 96/2017 ΑΟΕ.( Σχετ η 82117/15-6-2017 Αποφ του 
Γ.Γ. Αποκ ∆/σης Ηπείρου & ∆υτ. Μακεδονίας) . Κατόπιν µε το υπ’αριθµ. 29306/23-8-2017 έγγραφο του 
∆ηµάρχου Εορδαίας προσκλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος του έργου Μιχαηλιδης Γ.& ΣΙΑ Ε.Ε. να προσκοµίσει 
τα δικαιολογητικά όπως αυτά καθορίζονται στο αρ 23.2-23.10 της διακήρυξης . Με τα υπ’αριθµ 30167/31-8-
2017 & 30667/4-9-2017 έγγραφα ο προσωρινός µειοδότης υπέβαλε τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού µε το υπ’αριθµ 30712/4-9-2017 
διαβιβαστικό της µας απέστειλε το υπ’αριθµ 30711/4-9-2017  πρακτικό του ελέγχου των 
δικαιολογητικών (2ο Πρακτικό), στο οποίο προτείνει τα εξής:     
        « Στα Γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας  συνήλθε 
την 04-09-2020202017171717  ηµέρα ∆ευτέρα∆ευτέρα∆ευτέρα∆ευτέρα  και ώρα 13:3013:3013:3013:30  η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµού  που 
συστάθηκε σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 201 / 12-12-2016 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής ∆. Εορδαίας για το παραπάνω έργο, αποτελούµενη από τους :  
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1. Σάββα Νικολιά (Πρόεδρος) 
2. Μαρία Καραγιαννάκη 
3. Καλλιρρόη Μπογδάνη 

Πολιτικό Μηχανικό - Υπάλληλο ΤΥ∆Ε  
Πολιτικό Μηχανικό τ.ε. - Υπάλληλο ΤΥ∆Ε 
Τοπογράφο Μηχανικό τ.ε. - Υπάλληλο ΤΥ∆Ε  

Με την υπ’ αριθµό 55/02-05-2017 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής του δήµου 
Εορδαίας εγκρίθηκε το υπ’ αριθµό 13186/27-04-2017 πρώτο πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισµού µε το οποίο κηρύχθηκε προσωρινός µειοδότης η «Μιχαηλίδης Γ.& Σια ε.ε.» 
µε µέση τεκµαρτή έκπτωση 61,72 %. Εν συνεχεία η εν λόγω απόφαση κοινοποιήθηκε από 
την οικονοµική επιτροπή την 10-05-2017 µε το υπ’ αριθµό 15286/10-05-2017 έγγραφο σε 
όλους τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πλην του προσωρινού µειοδότη. Κατά της 
προαναφερόµενης απόφασης της οικονοµικής επιτροπής ασκήθηκε η υπ’ αριθµό 
15996/16-05-2017 ένσταση (η οποία κατατέθηκε µε τηλεοµοιοτυπία την 15-05-2017) και 
η υπ’ αριθµό 16772/19-05-2017 προσφυγή (η οποία κατατέθηκε µε τηλεοµοιοτυπία την 
18-05-2017), αµφότερες από την «ΑΡΗΣ Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η 
επιτροπή διαγωνισµού γνωµοδότησε επ’ αυτών µε το υπ’ αριθµό 17779/25-05-2017 
έγγραφο οι αιτιάσεις του οποίου έγιναν αποδεκτές από την οικονοµική επιτροπή η οποία 
µε την υπ’ αριθµό 96/26-05-2017 απόφασή της απέρριψε αµφότερες τις προαναφερόµενες 
προδικαστικές προσφυγές. Με το υπ’ αριθµό 29306/23-08-2017 έγγραφο του δηµάρχου 
Εορδαίας κου Σάββα Ζαµανίδη προσκλήθηκε ο προσωρινός µειοδότης του έργου, 
«Μιχαηλίδης Γ. & Σια ε.ε.» να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και 
καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης και έχει δηλώσει στο Τυπικό Έντυπο 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) το οποίο υπέβαλε κατά τη διαγωνιστική διαδικασία. Η εν 
λόγω πρόσκληση επιδόθηκε αρµοδίως την 25-08-2017. Με τα υπ’ αριθµό 30167/31-08-
2017 και 30667/04-09-2017 έγγραφα ο προσωρινός µειοδότης υπέβαλε τα 
προαναφερόµενα δικαιολογητικά. 

Έχοντας υπόψη όλα τα προαναφερόµενα και ιδιαίτερα την παράγραφο 4.2 της 
αναλυτικής διακήρυξης η ανωτέρω επιτροπή προέβη στον έλεγχο των προσκοµισθέντων 
δικαιολογητικών και βρήκε: 

i) ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης 
∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), είναι αληθή και ακριβή 

ii) τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των απαραίτητων δικαιολογητικών 
υποβλήθηκαν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα και 

iii) µε τα δικαιολογητικά τα οποία προσκοµίστηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 21, 22 και 
23 της αναλυτικής διακήρυξης. 

Μετά και τον έλεγχο των προσκοµισθέντων δικαιολογητικών, η επιτροπή οµόφωνα 
εισηγείται ως προσωρινό µειοδότη την «Μιχαηλίδης Γ. & Σια ε.ε.» η οποία προσέφερε την 
µεγαλύτερη Μέση Τεκµαρτή Έκπτωση κπτωση κπτωση κπτωση 61,72 61,72 61,72 61,72 %%%%.... 

Η επιτροπή διαγωνισµού έχοντας ελέγξει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά έχει 
συντάξει το παρόν πρακτικό σε δύο (2) σελίδες και έξι (6) αντίγραφα το οποίο 
υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα µέλη της επιτροπής διαγωνισµού αυθηµερόν.» 
 
 
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικα. 
 

Αριθµ. απόφ. 159/2017 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 
2. την υπ΄αρίθµ 30926/5-9-2017 εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  
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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 υπ’αριθµ 97/2016 Α∆Σ 
5.την υπ’αριθµ 9/2016 µελέτη καθώς και τα σχετικά τεύχη δηµοπράτησης 
6. το υπ’αριθµ 45240/12-12-2016 πρακτικό κλήρωσης  
7. την υπ’αριθµ 201/2016 ΑΟΕ 
8. την υπ’αριθµ 10/2017 ΑΟΕ 
9. υπ’αριθµ 7847/21-3-2017 περίληψη διακήρυξης και αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ 17PROC005951523  
10. το υπ’αριθµ 13186/27-4-2017 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού 
11 την υπ’αριθµ 6023/2017 ΑΑΥ 

12. τις υπ’αριθµ 55/2017 & 96/2017 ΑΟΕ καθώς και την υπ’αριθµ. 82117/15-6-2017 Αποφ του Γ.Γ. Αποκ ∆/σης 
Ηπείρου & ∆υτ. Μακεδονίας 

13. την υπ’αριθµ. 29306/23-8-2017 πρόσκληση του ∆ηµάρχου Εορδαίας  στον προσωρινό ανάδοχο 
14. τα υπ’αριθµ 30167/31-8-2017 & 30667/4-9-2017 του προσωρινού µειοδότη µε τα οποία  υπέβαλε τα 
απαιτούµενα  δικαιολογητικά 
15 . το υπ’αριθµ 30711/4-9-2017  πρακτικό της η Επιτροπή διαγωνισµού(2ο Πρακτικό) 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

1.Εγκρίνει το υπ’αριθµ30711/4-9-2017   πρακτικό ελέγχου κατάθεσης των δικαιολογητικών του προσωρινού µειοδότη , 
για την εκτέλεση του έργου: « Ανάπλαση κεντρικών οδών τ.δ. Αγίου Χριστόφορου – Σπηλιάς Β΄Φάση», προϋπολογισµού 
1.240.000,00 ευρώ από πιστώσεις ΕΑΠ, αριθµ µελ 9/2016. 

2 Κατακυρώνει το αποτέλεσµα  της ανοικτής  διαδικασίας σύναψης σύµβασης , έργου µε κριτήριο ανάθεσης την  πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή κατά το σύστηµα µε επι µέρους ποσοστά έκπτωσης –παρ 
2α αρ 95 του Ν 4412/2016,  για το έργο µε τίτλο: « Ανάπλαση κεντρικών οδών τ.δ. Αγίου Χριστόφορου – Σπηλιάς 

Β΄Φάση», αριθµ µελ 9/2016, στον οριστικό ανάδοχο «Μιχαηλιδης Γ.& ΣΙΑ Ε.Ε.»  ,µε Α.Φ.Μ 800755299 ∆.Ο.Υ Κοζανης,  

ο οποίος προσέφερε την µεγαλύτερη Μέση Τεκµαρτή Έκπτωση κπτωση κπτωση κπτωση 61,72 61,72 61,72 61,72 %%%%.... 
 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  159/2017. 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σαββας Ζαµανιδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης 
Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Απόστολος Καϊδης 
Στέφανος Μπίγγας 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
Γεωργιος Καραισκος 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

ΑΔΑ: 61Η9ΩΡ6-ΛΙΚ


		2017-09-29T10:09:19+0300
	Athens




