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∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 6-10-2017 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 34783/29-9-2017 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 της Επιτροπής διαγωνισµού για παράταση ισχύος προσφορών 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», ορισµός νέου προσωρινού 
αναδόχου. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Ευστάθιος Κατσίδης 

1.Γιώργος Κοκκινιδης 
2. Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

3. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος                              
4. Απόστολος Καϊδης  
5. Κων/νος Μίχος  
6. Γιώργος Καραισκος  
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….. 
Τα µέλη Θεοδοσιαδης Γεώργιος , Ιορδανιδης Φώτιος & Μπιγγας Στέφανος δήλωσαν κώλυµα και ως εκ τούτου 
κλήθηκαν να παραστουν στην συνεδρίαση ο Ευστάθιος Κατσιδης , Πολυχρονιδης Κων/νος & Κων/νος Μιχος. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 έθεσε υπόψη 
τους  ότι µε την 112/2017 ΑΟΕ κατακυρώθηκε 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) . Καθώς όµως παρηλθε η οριζόµενη από το 
αρ 19 της Αναλυτικής ∆/ξης ισχύς των προσφορών των συµµετεχόντων και δεδοµένου ότι δεν έχει υπογραφεί 
η ανωτέρω σχετική σύµβαση, ζητήθηκε µε το υπ’αρ. πρωτ. 34642/28-09-2017 έγγραφο της αναθέτουσας 
αρχής η παράταση της ισχύος των προσφορών των συµµετεχόντων κατά έξι µήνες, δηλαδή για χρονικό 
διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς, σύµφωνα µε την παρ. 15.3 του 
Άρθρου 15 της Αναλυτικής ∆ιακήρυξης του έργου και το άρθρο 97 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, ήτοι µέχρι 02-
05-2018. 
Ύστερα από τα ανωτέρω η Επιτροπή διαγωνισµού µε το υπ’αριθµ 35500/5-10-2017 πρακτικό της Επιτροπής 
διενέργειας  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 στο 
οποίο αναφέρονται τα εξής:  
« Στην Πτολεµαΐδα την Πέµπτη 05 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 09:00 π.µ. συνήλθε σε αίθουσα της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου Εορδαίας (1ο χλµ. Ασβεστόπετρας- Πτολεµαΐδας) για την επικαιροποίηση του κατά σειρά 
µειοδοσίας Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζοµένων του έργου : «Ενεργειακή Αναβάθµιση του ∆ηµοτικού 
Σχολείου 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: 
         Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
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� Υπηρεσιακά µέλη 
 
        α) Ευτέρπη ∆εληγεώργη, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών, ως πρόεδρος, 
        β) Νικόλαο Τσακίρη, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ως µέλος, 
        γ) Γεώργιο Παπαδόπουλο, κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, ως µέλος 
  Έχοντας υπόψη: 
1. Σύµφωνα µε το Άρθρο 19 της Αναλυτικής ∆ιακήρυξης :<<Χρόνος ισχύος προσφορών>>, κάθε 
υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό, για διάστηµα 6 µηνών από την 
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών 
2.  το υπ’αρ. πρωτ. 34642/28-09-2017 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής για την παράταση της ισχύος των 
προσφορών των συµµετεχόντων κατά έξι µήνες, δηλαδή για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη 
αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς, σύµφωνα µε την παρ. 15.3 του Άρθρου 15 της Αναλυτικής 
∆ιακήρυξης του έργου και το άρθρο 97 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, ήτοι µέχρι 02-05-2018 
3.  την υπ’αρ. πρωτ. 35108/03-10-2018 Υ.∆. της ∆ΙΑΒΑΤΗΣ Κ.-ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν. Ο.Ε. µε την οποία αποδέχεται 
την παράταση της ισχύος προσφοράς της µέχρι 02-05-2018 
4.  την υπ’αρ. πρωτ. 35168/03-10-2017 Υ.∆. της Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΤΕ µε την οποία αποδέχεται την παράταση 
της ισχύος προσφοράς της µέχρι 02-05-2018 
5. την υπ’αρ. πρωτ. 35312/04-10-2017 Υ.∆. του κ. ΛΙΑΚΟΥ ΠΟΛΥ∆ΕΥΚΗ µε την οπία αποδέχεται την 
παράταση της ισχύος προσφοράς του µέχρι 02-05-2018 
6.  την υπ’αρ. πρωτ. 35482/05-10-2017 Υ.∆. της ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ Ε∆Ε µε την οποία δεν 
αποδέχεται την παράταση της ισχύος προσφοράς της  
 
διαµορφώσαµε εκ νέου τον Πίνακα κατάταξης κατά σειρά µειοδοσίας, µετά από την ανανέωση του χρόνου 
ισχύος των προσφορών από τους ενδιαφερόµενους και από τον έλεγχο της ισχύος των εγγυητικών επιστολών 
συµµετοχής τους, όπως φαίνεται παρακάτω: 
                             Πίνακας κατάταξης κατά σειρά µειοδοσίας 
Σειρά 
Μειοδοσίας 

Σειρά Κατάθεσης Επωνυµία 
Οικονοµικού 
Φορέα 

Μέση Τεκµαρτή 
Έκπτωση % 

Ισχύ Εγγυητικής 
Επιστολής από 
04-04-2017 

      1.               6 ∆ΙΑΒΑΤΗΣ Κ.- 
ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν. Ο.Ε. 

      57,01%      310 ηµέρες 

      2.             17 Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΤΕ       55,00%      310 ηµέρες 

      3.             15 ΛΙΑΚΟΣ 
ΠΟΛΥ∆ΕΥΚΗΣ 

      54,47%      310 ηµέρες   

 
Κατόπιν τούτου η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος 
του διαγωνισµού στην «∆ΙΑΒΑΤΗΣ Κ.- ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν. Ο.Ε.» µετά από την άρνηση της προσωρινής µειοδότριας 
«ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ Ε∆Ε» για την παράταση ισχύος της προσφοράς και διαβιβάζει το παρόν µαζί µε 
τα σχετικά έγγραφα στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας για λήψη σχετικής απόφασης. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε, το πρακτικό αυτό υπογράφεται από την Πρόεδρο και τα µέλη της από 04 
Απριλίου 2017 Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού όπως παρακάτω:….» 
        
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 165/2017 

  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 
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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 112/2017 έγκριση του 2ου πρακτικού κατακύρωσης του έργου , σχετ η υπ’αριθµ 136109/18-
9-2017 Αποφ του Συντονιστή Αποκ/νης ∆/σης Ηπείρου – ∆υτ . Μακεδονίας 
14. το υπ’αρ. πρωτ. 34642/28-09-2017 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής για την παράταση της ισχύος των 
προσφορών των συµµετεχόντων κατά έξι µήνες 
15. τις υπεύθυνες δηλώσεις των συµµετεχόντων 
16 το υπ’αριθµ 35500/5-10-2017 πρακτικό Επιτροπής διαγωνισµού 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

1.Εγκρίνει το υπ’αριθµ 35500/5-10-2017 πρακτικό  της Επιτροπής ∆ιενέργειας, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης,  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:  ««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, βάσει του οποίου ζητήθηκε η ανανέωση ισχύς των 
προσφορών από όλους τους συµµετέχοντες .  
2.α) Εγκρίνει εκ νέου τον Πίνακα κατάταξης κατά σειρά µειοδοσίας, µετά από την ανανέωση του χρόνου 
ισχύος των προσφορών από τους ενδιαφερόµενους οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο αίτηµα παράτασης ισχύος 
των προσφορών και ύστερα από τον έλεγχο της ισχύος και των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής τους, 
όπως φαίνεται παρακάτω: 

Πίνακας κατάταξης κατά σειρά µειοδοσίας 
Σειρά 
Μειοδοσίας 

Σειρά Κατάθεσης Επωνυµία 
Οικονοµικού 
Φορέα 

Μέση Τεκµαρτή 
Έκπτωση % 

Ισχύ Εγγυητικής 
Επιστολής από 
04-04-2017 

      1.               6 ∆ΙΑΒΑΤΗΣ Κ.- 
ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν. Ο.Ε. 

      57,01%      310 ηµέρες 

      2.             17 Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΤΕ       55,00%      310 ηµέρες 

      3.             15 ΛΙΑΚΟΣ 
ΠΟΛΥ∆ΕΥΚΗΣ 

      54,47%      310 ηµέρες   

β) Κάνει δεκτή την υπεύθυνη δήλωση της  Παπαδοπουλου ∆έσποινας Ε∆Ε, οριστικής αναδόχου βάσει της 
υπ’αριθµ 112/2017 ΑΟΕ, µε την οποία δηλώνει ότι δεν αποδέχεται την παράταση της ισχύος της προσφοράς 
της . 

3. Ανακαλεί την 112/2017 ΑΟΕ, λογω της άρνησης της οριστικού αναδόχου να αποδεχτεί την παράταση της 
ισχύος της προσφοράς της  και αναδεικνύει νέο προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία:  «∆ΙΑΒΑΤΗΣ Κ.- ΠΑΝΤΑΖΗΣ 
Ν. Ο.Ε»,  η οποία προσέφερε την µεγαλύτερη µέση τεκµαρτή έκπτωση  57,01% . 

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  165/2017. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σαββας Ζαµανιδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ευστάθιος Κατσίδης  
Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος                            
Απόστολος Καϊδης 
Κων/νος Μίχος  
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
Γεωργιος Καραισκος 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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