
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Αριθµ. απόφ 100/2018 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 9-7-2018 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε 
αρ. πρωτ. 14566/4-7-2018 πρόσκληση του 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 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της 
ανοικτής ηλεκτρονικής (µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ) διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης , για το έργο: «Ανακαίνιση – 
συντήρηση του κλειστού αθλητικού κέντρου Πτολεµαιδας (ΕΑΚ) & των βοηθητικών χώρων », αρ µελ  22 
/2017, προϋπολογισµού 1.400.000.00 ευρώ ( πιστώσεις ΣΑΕΠ). 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

 
 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης   
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Ευσταθιος Κατσιδης 
6. Καιδης Αποστολος 

 

7. Στέφανος Μπίγγας  
8. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
9. Γεωργιος Καραϊσκος 

 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών το εκτός 
ηµερήσιας διάταξης θέµα και όλα τα παρόντα µέλη συµφώνησαν να συζητηθεί. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος 
ανέφερε ότι µε την υπ’αριθµ 307/2017 Α∆Σ αποφασίσθηκε η αποδοχή ποσού 1.400.000 ευρώ από πιστώσεις 
ΣΑΕΠ 041, µε κωδικό 2013  ΕΠ041.00003, η τροποποίηση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 και η 
ψήφιση πίστωσης ποσού 1.400.000 ευρώ από τον ΚΑ 61.7331.0146 από πιστώσεις ΣΑΕΠ 041, η τροποποίηση 
του Τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου Εορδαίας καθώς και η εκτέλεση του έργου µε τίτλο: «Ανακαίνιση – 
συντήρηση του κλειστού Αθλητικού Κέντρου ΕΑΚ και των Βοηθητικών χώρων» αρ µελ 22/2017, µε ανοικτή  
ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης όπως προβλέπεται από το άρθρο 27 του Ν.4412/2016. 
  Η έγκριση των τευχών δηµοπράτησης και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής 
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 95 παρ 2α του ν 4412/2016 αποφασίσθηκε 
µε την  46/2018 ΑΟΕ  ενώ  η συγκρότηση της Επιτροπής µε την 67/2018 ΑΟΕ. Με την 6/2018 ΑΟΕ 
αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης 1.400.000 ευρώ από τον ΚΑ 61.7331.0146 από πιστώσεις ΣΑΕΠ 041 
του προϋπολογισµού οικ έτους 2018 και εκδόθηκε η υπ’αριθµ 279/2018 ΑΑΥ. 
Κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ’αριθµ 11353/21-5-2018 διακήρυξη ∆ηµάρχου µε Α∆ΑΜ 
18PROC003132357  και αναρτήθηκε στο ΕΣΗ∆ΗΣ µε α/α συστηµατος 72982. Στις 22 Ιουνίου 2018 έγινε η 
αποσφράγιση των προσφορών και η Επιτροπή διαγωνισµού συνέταξε το σχετικό πρακτικό , στο οποίο 
αναφέρονται τα εξής:  
 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι  Ηλεκτρον ι κού  ∆ ιαγων ι σµού  (Αποσφράγ ισης  ∆ ι κα ιολογητ ι κών  κα ι  

Τ εχν ι κών  Ποοσωοοών)  

Το παρόν Πρακτικό αφορά τη διεξαγωγή ανοικτής δηµοπρασίας για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής 

του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
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ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ (ΕΑΚ) & ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΩΝ» Προϋπολογισµού : 1.129.032,26 

ΕΥΡΩ (πλέον ΦΠΑ) 
Κριτήριο Επιλογής : Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή 
(χαµηλότερη τιµή). 

Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής Προσφορών : ∆ευτέρα 18 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00 

u.u. (λήξη ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών) 

Ηµεροµηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών : ∆ευτέρα 22 Ιουνίου 2018 και ώρα 

10:00 π.µ. 

Επιτροπή δ ι ε ξαγωγής  δηµοπρασ ία ς  

1. Την υπ' αριθµ. 67/2018 (Α∆Α: 66Φ3ΩΡ6-77Χ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 

∆ήµου Εορδαίας σύστασης επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού. Το διαγωνισµό διενέργησαν τα 

Μέλη της επιτροπής: 

α) Κοταρίδης Κωνσταντίνος ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός µε Α' βαθµό (Πρόεδρος) β) Στοϊκου 

Βαΐα ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός µε Α' βαθµό (Τακτικό µέλος) γ) Κατσάλης Νικόλαος ΤΕ 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών µε Α' βαθµό ( Τακτικό µέλος) 

δ) Μεντεσίδης Χαράλαµπος ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών µε Α' βαθµό ( Τακτικό µέλος) 

ε) Πολιτίδης Θεόδωρος ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ΣΠΕ∆Ε (Τακτικό µέλος) στ) Καραφουλίδης 

Ανέστης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος ΠΕ∆ 

ζ) Ταραλίδου ∆ήµητρα ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός µε Α' βαθµό ΤΕΕ (τακτικό µέλος) 

∆ ιαδ ι κασ ία  δ ι ε ξαγωγής  ηλεκτρον ι κής  δηµοπρασ ία ς :  

Στις 18-06-2018 και µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, κοινοποιήθηκε στην 

Πρόεδρο της Επιτροπής και στους οικονοµικούς φορείς που συµµετείχαν στο διαγωνισµό, ο 

παρακάτω πίνακας συµµετεχόντων: 
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Επιπλέον, ο Χειριστής του Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού, όπως προβλέπεται στην εγκεκριµένη 

διακήρυξη µεταβίβασε τα δικαιώµατά του στον Πρόεδρο της Επιτροπής. 

Μετά την λήξη ηµεροµηνίας υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών και την πάροδο τριών εργάσιµων 

ηµερών υποβλήθηκαν στην επιτροπή διαγωνισµού τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά σε έντυπη 

µορφή όπως προβλέπει η διακήρυξη. 

Στη 22-06-2018 και ώρα 10.00 η επιτροπή συνεδρίασε και προέβη στο άνοιγµα των 

ηλεκτρονικών προσφορών και των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή που υποβλήθηκαν 

εµπρόθεσµα. 

Η επιτροπή διαγωνισµού αποφάσισε οµόφωνα να προχωρήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των Υποφακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής». 

Από το άνοιγµα των προσφορών, των δικαιολογητικών και των υποφακέλων «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής», η επιτροπή διαγωνισµού διαπίστωσε τα παρακάτω : 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

1 ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. & 

ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 
2 ΑΦΟΙ Α ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑ∆Η ΟΕ 

3 ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

4 Κ. ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ 

5 Σ.ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε 

6 ΠΑΤΙΚΑΣ Ν. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε. 

7 ΑΤΡΑΠΟΣ Α.Τ.Ε. 

8 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ι.Κ.Ε. 

9 Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε. 

10 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε 

11 ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ 

12 ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ 

13 ΚΑΠΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

14 ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 
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Α) οι συµµετέχοντες 

1) Κ. ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ µε αριθµό προσφοράς 76437, 

2) ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ µε αριθµό προσφοράς 78753 

3) ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ µε αριθµό προσφοράς 78886 

4) ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ µε αριθµό προσφοράς 78055 και 

5) ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ µε αριθµό προσφοράς 77114 

υπέβαλλαν εµπροθέσµως τις πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συµµετοχής σε έντυπη µορφή 

και σε σφραγισµένο φάκελο, 

Β) οι υπόλοιποι συµµετέχοντες δεν υπέβαλαν πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συµµετοχής σε 

έντυπη µορφή, όµως ανήρτησαν στο ηλεκτρονικό σύστηµα «προµηθεύς» τις ηλεκτρονικές 

εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές του ΤΜΕ∆Ε. Η επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε οι εν λόγω 

φορείς να συµµετέχουν στην υπόλοιπη διαδικασία. 

Στη συνέχεια η επιτροπή διαγωνισµού προχώρησε στη διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

Υποφακέλων «Οικονοµικής προσφοράς». 

Από τις προσφορές των συµµετεχόντων καταρτίσθηκε ο παρακάτω πίνακας: 
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Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνηµµένα Προκηρυγµένου ∆ιαγωνισµού», αναρτήθηκε από την 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ο σχετικός κατάλογος κατά σειρά µειοδοσίας, προκειµένου να λάβουν 

γνώση οι προσφέροντες. 

Ακολούθως, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προέβη, κατά σειρά µειοδοσίας, σε έλεγχο των 

προσφορών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 
α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΜΕΕΠ /Τάξη 

κατηγορία 

βεβαίωσης 

Έκπτωση 

(%) 

Οικονοµική 

Προσφορά (πλέον 

Φ.Π.Α.) € 

1 ΑΦΟΙ Α ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑ∆Η ΟΕ ΜΕΕΠ 24301 ΟΙΚ 2η & 

ΗΜ 1η 

64,04% 405.949,18 

2 Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. 

ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε. 

ΜΕΕΠ 28666 ΟΙΚ 
3η & ΗΜ 3η 

59,06% 462.247,28 

3 ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ ΜΕΕΠ 16307 ΟΙΚ 5η & 

ΗΜ 5η 

58,42% 469.504,21 

4 ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Ι. ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ε. Ε. & ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ Γ. ΚΑΙ

ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΜΕΕΠ 21839 ΟΙΚ 2η & 

ΗΜ 2η 

ΜΕΕΠ 30294 ΟΙΚ 2η 

57,88% 475.598,91 

5 ΠΑΤΙΚΑΣ Ν. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 
Ο.Ε. 

ΜΕΕΠ 28355 ΟΙΚ 2η 

& ΗΜ 2η 

57,27% 482.440,34 

6 ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΑΕ 

ΜΕΕΠ 16309 ΟΙΚ 3η & 

ΗΜ 3η 

55,27% 504.975,41 

7 Κ. ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ ΜΕΕΠ 23444 ΟΙΚ 2η & 

ΗΜ 2η 

55,01% 507.997,27 

8 ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ ΟΕ 

ΜΕΕΠ 19923 ΟΙΚ 2η 

& ΗΜ 1η 

52,14% 540.358,95 

9 ΑΤΡΑΠΟΣ Α.Τ.Ε. ΜΕΕΠ 17908 ΟΙΚ 
3η & ΗΜ 3η 

51,7% 545.360,57 

10 ΚΑΠΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΕΕΠ 21265 ΟΙΚ 3η & 

ΗΜ 3η 

50,45% 559.472,28 

11 Σ.ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

& ΣΙΑ Ε.Ε 

ΜΕΕΠ 23062 ΟΙΚ 
2η & ΗΜ 2η 

46,62% 602.648,32 

12 ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΜΕΕΠ 18246 ΟΙΚ 4η & 

ΗΜ 3η 

46,01% 609.582,27 

13 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ι.Κ.Ε. ΜΕΕΠ 21450 ΟΙΚ 1η 

& ΗΜ 2η 

45,00% 620.960,30 

14 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε 

ΜΕΕΠ 9770 ΟΙΚ 
5η & ΗΜ 5η 

27,15% 822.506,31 
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Στη συνέχεια η επιτροπή ξεκίνησε τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής (ΤΕΥ∆ και 

Εγγυητική Επιστολή) κατά σειρά µειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη. Η Επιτροπή 

επικοινώνησε µε τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, 

προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Ο έλεγχος εγκυρότητας των εγγυητικών 

επιστολών που προσκοµίσθηκαν, ολοκληρώθηκε στις 22-06-2018. Μετά τον έλεγχο των 

πρώτων τεσσάρων (4) οικονοµικών φορέων η συνεδρίαση διακόπηκε λόγω του περασµένου της 

ώρας και ορίστηκε η συνέχισή της την Τρίτη 26/06/2018 και ώρα 10:00 π.µ. 

Την Τρίτη 26/06/2018 και ώρα 10:00 π.µ. η επιτροπή συνήλθε και συνέχισε τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συµµετοχής. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, η επιτροπή διαπίστωσε: 

1. ότι η ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. & 

ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. µε αριθµό προσφοράς 76381 κατέθεσε εγγυητική 

επιστολή µε λανθασµένα τα στοιχεία της διακήρυξης και συνεπώς η προσφορά αυτή 

απορρίπτεται 

2. ότι ο Κ. ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ µε αριθµό προσφοράς 776437 δεν είχε συµπληρώσει 

το πεδίο µε αριθµ. 6 του Τ.Ε.Υ.∆., ΜΕΡΟΣ IV (Κριτήρια επιλογής) ΕΝΟΤΗΤΑ Β 

(Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια) στο οποίο ζητείται να διευκρινισθούν τα 

ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008 όπως ισχύει και µε το 

υπ'αριθµ. πρωτ. 14008/26.06.2018 έγγραφό της τον κάλεσε µέσω του συστήµατος 

επικοινωνίας να το να συµπληρώσει εντός προθεσµίας επτά (7) ηµερών διαµέσου της 

ηλεκτρονικής πλατφόρµας ΕΣΗ∆ΗΣ. 

Στο σηµείο αυτό η συνεδρίαση της επιτροπής διακόπηκε σε αναµονή της συµπλήρωσης του 

ΤΕΥ∆ από τον οικονοµικό φορέα Κ. ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ και ορίστηκε η συνέχισή της 

την Τετάρτη 04/07/2018 και ώρα 10:00 π.µ. 

Την Τετάρτη 04/07/2018 και ώρα 10:00 π.µ. η επιτροπή συνήλθε και διαπίστωσε ότι ο 

οικονοµικός φορέας Κ. ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ δεν προέβη στην συµπλήρωση του πεδίου µε 

αριθµ. 6 του Τ.Ε.Υ.∆., ΜΕΡΟΣ IV (Κριτήρια επιλογής) ΕΝΟΤΗΤΑ Β (Οικονοµική και 

χρηµατοοικονοµική επάρκεια) στο οποίο ζητείται να διευκρινισθούν τα ειδικότερα οριζόµενα 

στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008 όπως ισχύει. 
Κατόπιν τούτου οι προσφορές 

1. µε αριθµό 76381 του οικονοµικού φορέα ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. & ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. και 

2. µε αριθµό 76437 του οικονοµικού φορέα Κ. ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ 

απορρίπτονται και οι υπόλοιπες δώδεκα (12) προσφορές είναι παραδεκτές και το παρόν 

πρακτικό κλείνει σήµερα 04-07-2018. 
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Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ολοκλήρωσε τη σύνταξη και έκδοση του πρακτικού µε το 

αποτέλεσµα της διαδικασίας και εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης στον µειοδότη 

οικονοµικό φορέα «ΑΦΟΙ Α ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑ∆Η ΟΕ» που εδρεύει στην Κοζάνη, µε µέσο 

ποσοστό έκπτωσης εξήντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά επί τις εκατό (64,04%). 

Πτολεµαΐδα, 04-07-2018 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

α) Κοταρίδης Κωνσταντίνος 

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός µε Α' βαθµό (Πρόεδρος) 

β) Στοϊκου Βαΐα ΠΕ 

Πολιτικός Μηχανικός µε Α' βαθµό 

(Τακτικό µέλος) 

γ) Κατσάλης Νικόλαος 

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών µε Α' βαθµό 

( Τακτικό µέλος) 

δ) Μεντεσίδης Χαράλαµπος 

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών µε Α' βαθµό 

( Τακτικό µέλος) 

ε) Πολιτίδης Θεόδωρος 

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ΣΠΕ∆Ε 

(Τακτικό µέλος) 

στ) Καραφουλίδης Ανέστης, 
∆ηµοτικός Σύµβουλος ΠΕ∆ ψηφιακά υπογεγραµµένο από KONSTANTINOS 

KOTARIDIS Ηµεροµηνία: 2018.07.06 13:00:40 
EEST 

(Τακτικό µέλος) 

ζ)Ταραλίδου∆ήµητρα 

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός µε Α' βαθµό ΤΕΕ (τακτικό µέλος) 
 
Ο Προεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά 
 
 

Αριθµ. απόφ. 100/2018 
 

  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 όπως τροπ/καν και ισχύουν , το αρ 39 του Ν 4488/2017 και το αρ 107 του 
Ν4497/2017, τις διατάξεις του Ν4491/2017 
4. τις διατάξεις της ΚΥΑ 117384/26-10-2017 τ.Β3821. 
5. την 307/2017 Α∆Σ 
6.την υπ’αριθµ 22/2017 µελέτη καθώς και τα σχετικά τεύχη δηµοπράτησης 
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7. την υπ’αριθµ 279/2018 ΑΑΥ 
8. τις υπ’αριθµ 221/2017,231/2017 & 6/2018 ΑΟΕ 
9. το ΦΕΚ Β’ 4534/21-12-2017 µε τα νέα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων 
10. την υπ’αριθµ 26/2018 ΑΟΕ & την 46/2018 
12. την υπ’αριθµ 11353/21-5-2018 διακήρυξη ∆ηµάρχου µε Α∆ΑΜ 18PROC003132357 
13. το 1ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

1. Εγκρίνει το 1ο πρακτικό  της Επιτροπής ∆ιενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου)  της 
ανοικτής  ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύµβασης , για το έργο: «Ανακαίνιση – συντήρηση του κλειστού 
αθλητικού κέντρου Πτολεµαιδας (ΕΑΚ) & των βοηθητικών χώρων », αρ µελ 22/2017, προϋπολογισµού 
1.400.000.00 ευρώ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης. 

2 Εγκρίνει το αποτέλεσµα της διαδικασίας όπως αυτό εµφαίνεται στο ως άνω πρακτικό και 
αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο- µειοδότη τον οικονοµικό φορέα «ΑΦΟΙ Α ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑ∆Η 
ΟΕ» που εδρεύει στην Κοζάνη, µε µέσο ποσοστό έκπτωσης εξήντα τέσσερα και τέσσερα 
εκατοστά επί τις εκατό (64,04%). 

 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 100/2018. 
 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σαββας Ζαµανιδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης 

Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Ευσταθιος Κατσιδης 
Καιδης Αποστολος 
Στέφανος Μπίγγας 

Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
                   Γεωργιος Καραϊσκος  
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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