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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 18ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
 
 

         Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 20-12-2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε 
αρ. πρωτ. 43835/8-12-2017 πρόσκληση της Προέδρου, που 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 : « Συντήρηση παιδικού σταθµού και νηπιαγωγείου Τ.Κ 
Ολυµπιάδας», αρ µελ 17/2017, προϋπολογισµού 51.600,00, από πιστώσεις Π.∆.Μ. ΣΑΕΠ 541 
………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

1.Ευσταθιος Κατσιδης 
2. Στεφανος Μπιγγας 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης   
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Καιδης Απόστολος  
6. Γεώργιος Καραϊσκος 
7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 

 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών ότι µε 
την 212/2017 Α∆Σ εγγράφηκε πίστωση ύψους 51.600,00 ευρώ στον ΚΑ 69.7331.0141 του προϋπολογισµού 
οικ έτους 2017, ύστερα από την αποδοχή ποσού ύψους 51.600,00 που προέρχεται από πιστώσεις Π.∆.Μ. 
ΣΑΕΠ 541 , για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο: « Συντήρηση παιδικού σταθµού και νηπιαγωγείου Τ.Κ 
Ολυµπιάδας», αρ µελ 17/2017, προϋπολογισµού 51.600,00, επίσης τροπ/κε το τεχνικό πρόγραµµα έτους 2017 
ο προϋπολογισµός του οικ έτους 2017 και ψηφίσθηκε η σχετική πίστωση από τον ΚΑ 69.7331.0141 του 
προϋπολογισµού οικ έτους 2017 ( σχετ ΠΑΥ 608/2017). Ως εκ τούτου µε την υπ΄αρίθµ 151/2017 Α.Ο.Ε 
εγκρίθηκε η µελέτη και τα τεύχη δηµοπράτησης του εν λόγω έργου, καταρτίστηκαν 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 µε ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης κατά το άρθρο 125 του Ν 4412/2016 , έγινε η κλήρωση της επιτροπής και συντάχθηκε το υπ’αριθµ 
29571/25-8-2017 πρακτικό στο οποίο αναγράφονται τα ονόµατα των κληρωθέντων υπαλλήλων. 
Κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ’αριθµ 34736/29-9-2017 µε Α∆Α: 703ΒΩΡ6-Ω41 περίληψη 
διακήρυξης και αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ η αναλυτική µε  Α∆ΑΜ 17PROC002018933 και ορίσθηκε ηµέρα 
διενέργειας του διαγωνισµού η Πέµπτη 19-10-2017 και ώρα 10:00 π.µ.  
Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού µε το υπ’αριθµ 37178/19-10-2017 διαβιβαστικό της µας 
απέστειλε το υπ’αριθµ 37174/19-10-2017  πρακτικό της διενέργειας το οποίο και εγκρίθηκε µε την υπ’αριθµ 
198/2017 ΑΟΕ. Η ανωτέρω ΑΟΕ κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες µε το υπ’αριθµ 39276/6-11-2017 
διαβιβαστικό µας , επιπλέον δεν ασκήθηκαν ενστάσεις κατά της διαδικασίας του διαγωνισµού. Με την υπ’ 
αριθµ. πρωτ. 40347/14-11-2017 πρόσκληση προς τον προσωρινό µειοδότη « ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Τ. ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ 
Ε∆Ε» , ζητήθηκαν για την υποβολή εκ µέρους του των δικαιολογητικών των παραγράφων 23.2 έως 23.10 της 
αναλυτικής διακήρυξης του έργου, προς έλεγχο. Με τις υπ’ αριθµ. πρωτ. 41869/23-11-2017 και 42390/28-11-
2017 επιστολές της «ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Τ. ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ Ε∆Ε», συνυπέβαλλε σε σφραγισµένους φακέλους τα προς 
έλεγχο δικαιολογητικά.  
Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού  µας απέστειλε το υπ’αριθµ 42919/1-12-2017  πρακτικό 
του ελέγχου των δικαιολογητικών (2ο Πρακτικό), στο οποίο προτείνει τα εξής: 

ΑΔΑ: Ψ7ΙΘΩΡ6-03Ν



«   Στην Πτολεμαΐδα την  Παρασκευή 01 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 09:30μ.μ. συνήλθε σε αίθουσα της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Εορδαίας (1ο χλµ. Ασβεστόπετρας – Πτολεμαΐδας) για τον έλεγχο των υποβληθέντων από 

τον προσωρινό μειοδότη “ΘΕΟΔΩΡΟΣ Τ. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΕΔΕ” δικαιολογητικών των παραγράφων 23.2 έως 23.10 της 

αναλυτικής διακήρυξης του έργου:«Συντήρηση παιδικού σταθμού και νηπιαγωγείου Τ.Κ. Ολυμπιάδας», η αρμόδια 

Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) που έχει ορισθεί με την αριθμό 151/25-08-2017(Α.Δ.Α.: 6ΗΖΜΩΡ6-6Η4)  Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας και στην οποία  παρευρέθησαν τα παρακάτω  υπηρεσιακά μέλη: 

 

 

Επιτροπή Διαγωνισμού 

 

�  Υπηρεσιακά μέλη  

� α)  Καλλιρρόη Μπογδάνη, κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών, ως  Πρόεδρος,(τακτικός) 

� β)  Άτσου Δημήτριος, κλάδου ΤΕ Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος, ως μέλος, (τακτικό) 

� γ) Ειρήνη Τσαντσαρίδου, κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ως μέλος, (τακτικό) 

 

    
Η Ε.Δ.Δ. συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα και έχοντας υπόψη: 

 

 

i. Την ισχύουσα  νομοθεσία, όπως αυτή εξειδικεύεται στο άρθρο 7 της διακήρυξης του παρόντος έργου 

ii. Το από 19 Οκτωβρίου 2017 συνταχθέν Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο: 

«Συντήρηση παιδικού σταθμού και νηπιαγωγείου Τ.Κ. Ολυμπιάδας » 

iii. την υπ’ αριθμ. 198/2017 (Α.Δ.Α.: ΩΩΥΜΩΡ6-Τ2Β) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας 

με την οποία εγκρίθηκε το από 19-10-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο: 

«Συντήρηση παιδικού σταθμού και νηπιαγωγείου Τ.Κ. Ολυμπιάδας» 

iv. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 39276/06-11-2017 επιστολή προς τους υποψήφιους αναδόχους του έργου 

(διαγωνιζομένους) σχετικά με τη γνωστοποίηση της υπ’ αριθμ. 198/2017 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας. 

v. την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 40115/13-11-2017 Βεβαίωση Δημάρχου Εορδαίας σύμφωνα με την οποία δεν 

ασκήθηκαν ενστάσεις κατά της διαδικασίας του διαγωνισμού, του έργου «Συντήρηση παιδικού σταθμού και 

νηπιαγωγείου Τ.Κ. Ολυμπιάδας» 

vi. την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 40347/14-11-2017 πρόσκληση προς τον προσωρινό μειοδότη «ΘΕΟΔΩΡΟΣ Τ. 

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΕΔΕ» για την υποβολή εκ μέρους του των δικαιολογητικών των παραγράφων 23.2 έως 23.10 της 

αναλυτικής διακήρυξης του έργου προς έλεγχο 

vii. τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 41869/23-11-2017 και 42390/28-11-2017  επιστολές της «ΘΕΟΔΩΡΟΣ Τ. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ 

ΕΔΕ.» με τις οποίες συνυπέβαλλε σε σφραγισμένους φακέλους τα  προς έλεγχο δικαιολογητικά 

 

                 και αφού κηρύχθηκε η έναρξη της διαδικασίας και αποσφραγίστηκαν οι συνημμένες στις υπ’ αριθμ. πρωτ. 

41869/23-11-2017 και 42390/28-11-2017 επιστολές φάκελοι δικαιολογητικών, τα μέλη της επιτροπής  

               προέβη στον έλεγχο όλων των υποβληθέντων από τον προσωρινό μειοδότη «ΘΕΟΔΩΡΟΣ Τ. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΕΔΕ» 

δικαιολογητικών/εγγράφων των παραγράφων 23.2 έως 23.10 της αναλυτικής διακήρυξης του έργου.  Κατά τον έλεγχο 

διαπιστώθηκαν ότι: 

 

α) όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ευρίσκονται σε συμφωνία με τα δηλωθέντα στο Τ.Ε.Υ.Δ. που συνυπέβαλε 

με την προσφορά του ο προσωρινός μειοδότης «ΘΕΟΔΩΡΟΣ Τ. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΕΔΕ».  

β) όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι κατά το άρθρο 23.2 έως 23.10 της αναλυτικής διακήρυξης για την 

κατασκευή του έργου:« ΘΕΟΔΩΡΟΣ Τ. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΕΔΕ» 

 

 Κατόπιν τούτων η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) ολοκλήρωσε το παρόν πρακτικό με το οποίο 

εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην «ΘΕΟΔΩΡΟΣ Τ. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΕΔΕ» και 
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διαβιβάζει το παρόν στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας για λήψη απόφασης σχετικής με την κατακύρωση 

ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

 

  Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε, το πρακτικό αυτό υπογράφεται από την Πρόεδρο και τα μέλη της 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού όπως παρακάτω……..» 

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 225/2017 

  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 212/2017 Α∆Σ 
5.την υπ’αριθµ 17/2017 µελέτη καθώς και τα σχετικά τεύχη δηµοπράτησης 
6. το υπ’αριθµ 29571/25-8-2017 πρακτικό κλήρωσης  
7. την υπ’αριθµ 151/2017 ΑΟΕ 

   8. την υπ’αριθµ υπ’αριθµ 34736/29-9-2017 µε Α∆Α: 703ΒΩΡ6-Ω41 περίληψη διακήρυξης και αναρτήθηκε στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ η αναλυτική µε  Α∆ΑΜ 17PROC002018933  

   9. το υπ’αριθµ 37174/19-10-2017  πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού 
10. την υπ’αριθµ 198/2017 ΑΟΕ και το σχετικό  υπ’αριθµ 39276/6-11-2017 διαβιβαστικό 
11.  Την υπ’αριθ . 40347/14-11-2017 πρόσκληση προς τον προσωρινό µειοδότη  για την υποβολή εκ µέρους 
του των δικαιολογητικών 
12. τις υπ’αριθµ υπ’ αριθµ. πρωτ. 41869/23-11-2017 & 42390/28-11-2017 επιστολές του προσωρινού 
µειοδότη. 
13. το υπ’αριθµ  42919/1-12-2017  πρακτικό του ελέγχου των δικαιολογητικών (2ο Πρακτικό) της Επιτροπής 
διαγωνισµού.  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

1.Εγκρίνει το υπ’αριθµ 42919/1-12-2017  πρακτικό ελέγχου κατάθεσης των δικαιολογητικών του προσωρινού µειοδότη , 

για την εκτέλεση του έργου: « Συντήρηση παιδικού σταθµού και νηπιαγωγείου Τ.Κ Ολυµπιάδας», αρ µελ 
17/2017, προϋπολογισµού 51.600,00 από  πιστώσεις Π.∆.Μ. ΣΑΕΠ 541, 

2 Κατακυρώνει το αποτέλεσµα  της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης σύµβασης , µε κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή  και κατά το σύστηµα µε ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης κατά το άρθρο 125 του Ν 4412/2016 , για το έργο µε τίτλο: « Συντήρηση παιδικού σταθµού 
και νηπιαγωγείου Τ.Κ Ολυµπιάδας», αρ µελ 17/2017, προϋπολογισµού 51.600,00 από  πιστώσεις Π.∆.Μ. ΣΑΕΠ 
541, στον οριστικό ανάδοχο « ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Τ. ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ Ε∆Ε» ,µε Α.Φ.Μ 034318272 ∆.Ο.Υ Πτολεµαϊδας,  ο 
οποίος προσέφερε έκπτωση 49,00 %.  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  225/2017. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης                              
Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Καιδης Αποστολος 
Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
 Γεωργιος Καραϊσκος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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