
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Αριθµ. απόφ 102/2018 
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: «Επισκευή 
φθορών ασφαλτικού οδοστρώµατος οδικού δικτύου του ∆ήµου Εορδαίας», αρ µελ 20/2017, προϋπολογισµού 
300.000,00 ευρώ. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  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  ότι µε 
την υπ’αριθµ 214/2017 Α∆Σ αποφασίσθηκε η εκτέλεση του έργου µε τίτλο: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού 
οδοστρώµατος οδικού δικτύου του ∆ήµου Εορδαίας», αρ µελ 20/2017, προϋπολογισµού 300.000,00, µε 
ανοικτή  διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης. Επίσης µε την 143/2017 ΑΟΕ εγκρίθηκαν η µελέτη & τα 
τεχνικά τεύχη δηµοπράτησης του έργου , συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής 
δηµοπρασίας και αποφασίσθηκε η επικαιροποιηση των όρων διακήρυξης κατ’ εφαρµογή της  ΚΥΑ 
83010/1098/26-7-2017 .Με την 204/2017 ΑΟΕ αποφασίσθηκε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του εν λόγω 
έργου . 
Με τις υπ’αριθµ 29/2018 & 48/2018 ΑΟΕ έγινε η επανακαταρτιση των όρων διακήρυξης του εν λόγω έργου, 
προκειµένου να εναρµονισθούν µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο ενώ συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας  µε 
την 79/2018 ΑΟΕ. 
Με την 6/2018 ΑΟΕ αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης 300.000,00 ευρώ από τον ΚΑ 30.7333.0074, από 
πιστώσεις ΣΑΤΑ του προϋπολογισµού οικ έτους 2018 και εκδόθηκε η υπ’αριθµ 223/2018 ΑΑΥ. 
Κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ’αριθµ  11312/21-5-2018 διακήρυξη ∆ηµάρχου µε Α∆ΑΜ 
18PROC003131996 και αναρτήθηκε στο ΕΣΗ∆ΗΣ µε Α/Α συστήµατος 72821 . Στις 21-6-2018 διενεργήθηκε η 
αποσφράγιση   των προσφορών και η επιτροπή διαγωνισµού συνέταξε το υπ’αριθµ 13765/21-6-2018 πρακτικό 
το οποίο και θέτουµε υπόψη σας: 
 

Π Ρ ΑΚ Τ ΙΚ Ο  Ι  
Η λε κ τρ ο ν ι κ ού  ∆ ι α γων ι σµού  (Α π οσφρ ά γ ι ση ς  ∆ ι κα ι ο λο γη τ ι κών  κ α ι  Τ ε χ ν ι κών  

Π ρ οσφ ορών )  

Το παρόν Πρακτικό αφορά τη διεξαγωγή ανοικτής δηµοπρασίας για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του 
έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» Προϋπολογισµού : 300.000,00 ΕΥΡΩ (µε ΦΠΑ) 

ΑΔΑ: 6Ζ0ΒΩΡ6-Ι4Θ



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

Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής Προσφορών : Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00 µ.µ. 
(λήξη ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών) 

Ηµεροµηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών : Πέµπτη 21 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:00 π.µ. 

Ε π ι τ ρ οπ ή  δ ι ε ξ α γωγής  δ ηµοπ ρ ασ ί α ς  
1. Την υπ' αριθµ. 79/09-05-2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας σύστασης 
επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού. Το διαγωνισµό διενέργησαν τα Μέλη της επιτροπής: 

α) Μπαλοδήµος Νικόλαος ΠΕ Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός µε Α' βαθµό (Πρόεδρος) 
β) Γκαµπούρας ∆ηµήτριος ΠΕ Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός µε Α' βαθµό (Τακτικό µέλος) 
γ) Χρήστος Στάθης ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός µε Α' βαθµό ( Τακτικό µέλος) ∆ ι α δ ι κ α σ ί α  
δ ι ε ξ α γωγής  η λε κ τρ ο ν ι κ ή ς  δ ηµοπ ρα σ ί α ς :  
Στις 15-06-2018 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:

ΑΔΑ: 6Ζ0ΒΩΡ6-Ι4Θ



 

 

Επιπλέον, ο Χειριστής του Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού, όπως προβλέπεται στην εγκεκριµένη διακήρυξη 
µεταβίβασε τα δικαιώµατά του στην 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 21-06-2018 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 : 

Α) οι συµµετέχοντες 1) ΕΡΓΟΝ ΑΤΕΒΕ µε αριθµό προσφοράς 78782 και 2) ΚΟΚΚΙΝΟΣ 
ΑΤΕΕ µε αριθµό προσφοράς 77111 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: 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
α/
α 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

1 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε 

2 ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

3 ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

4 ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 

5 ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ 

ΑΔΑ: 6Ζ0ΒΩΡ6-Ι4Θ



 

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. 

Στη συνέχεια η επιτροπή ξεκίνησε τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής (ΤΕΥ∆ και Εγγυητική 
Επιστολή) κατά σειρά µειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη. Μετά την ολοκλήρωση του 
ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, η επιτροπή διαπίστωσε ότι και οι πέντε (5) προσφορές ήταν 
παραδεκτές. 

Πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού 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 21-06-2018 
και το παρόν πρακτικό κλείνει σήµερα 21-06-2018. 

 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 «ΕΓΝΑΤΙΑ 
AΤΕΒΕ» που εδρεύει στα Γρεβενά, µε µέσο ποσοστό έκπτωσης πενήντα τέσσερα και ογδόντα ένα 
εκατοστά επί τις εκατό (54,81%). 

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
 
 

Αριθµ. απόφ. 102/2018 
 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
 
1. όπως διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  
2. άρθρου 26 του Ν.4024/2011, όπως 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’, Όπως υπ’ 
αριθ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  
3. όπως διατάξεις του Ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν 
4. την 214/2017Α∆Σ   
5.την υπ’αριθµ 20/2017 µελέτη καθώς και τα σχετικά τεύχη δηµοπράτησης 
6. 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 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 
α/
α 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΜΕΕΠ /Τάξη 
κατηγορία 
βεβαίωσης 

Έκπτωση (%) Οικονοµική Προσφορά 
(εργασίες + ΓΕ Ο.Ε.) € 

1 ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 18246/Ο∆Ο 4η 54,81% 95.013,60 

2 ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ 17448/Ο∆Ο 5η 51,00% 103.035,24 

3 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α. Ε 

9770/Ο∆Ο 5η 37,04% 132.396,00 

4 ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 23770/Ο∆Ο 1η 25,93% 155.760,00 

5 ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 8519/Ο∆Ο 2η 18,52% 171.336,00 

ΑΔΑ: 6Ζ0ΒΩΡ6-Ι4Θ



7. τις διατάξεις της ΚΥΑ 117384/26-10-2017 τ.Β3821 
8. την υπ’αριθµ 223/2018 ΑΑΥ 
9. τις υπ’αριθµ 143/2017,204/2017 & 6/2018 ΑΟΕ 
10. το ΦΕΚ Β’ 4534/21-12-2017 µε τα νέα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων 
11. τις υπ’αριθµ 29/2018 & 48/2018 ΑΟΕ 
12.  το αποτέλεσµα της κλήρωσης ΜΗΜΕ∆ µε αριθµό ταυτότητας : mimed-ecb-a-2-id-aa 587-eba-2018-04-23 
κατ ‘ εφαρµογή της  υπ΄αριθµ ∆ΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 (ΦΕΚ Β΄4841) και η σχετική 79/2018 ΑΟΕ 
13. την υπ’αριθµ  11312/21-5-2018 διακήρυξη ∆ηµάρχου µε Α∆ΑΜ 18PROC003131996 
14. το υπ’αριθµ 13765/21-6-2018 πρακτικό της Επιτροπής 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

 
1 Εγκρίνει το  υπ’αριθµ 13765/21-6-2018 1ο πρακτικό  της Επιτροπής ∆ιενέργειας ( στάδιο ανάδειξης 
προσωρινού αναδόχου)  της ανοικτής  ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύµβασης , για το έργο: «Επισκευή 
φθορών ασφαλτικού οδοστρώµατος οδικού δικτύου του ∆ήµου Εορδαίας», αρ µελ 20/2017, προϋπολογισµού 
300.000,00 ευρώ., το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης. 

2 Εγκρίνει το αποτέλεσµα της διαδικασίας όπως αυτό εµφαίνεται στο ως άνω πρακτικό και αναδεικνύει 
προσωρινό  µειοδότη τον οικονοµικό φορέα «ΕΓΝΑΤΙΑ AΤΕΒΕ» που εδρεύει στα Γρεβενά, µε µέσο ποσοστό 
έκπτωσης πενήντα τέσσερα και ογδόντα ένα εκατοστά επί τις εκατό (54,81%). 

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 102/2018. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    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 

ΑΔΑ: 6Ζ0ΒΩΡ6-Ι4Θ
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