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ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 9ης  κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 13-7-2018 ηµέρα Παρασκευη και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας 
συνήλθε σε έκτακτη/κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. 
πρωτ.15177/13-7-2018 πρόσκληση του Αντιπροέδρου , 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 διενέργειας της ανάθεσης, µε την προσφυγή στη διαδικασία µε 
διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση καθώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ 2(γ) του αρ 32 
του Ν4412/2016, για το έργο : «Κατασκευή τµήµατος τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Εµπορίου του ∆ήµου 
Εορδαίας.», αριθµ. µελ.9/2018, προϋπολογισµού 32.750,00 ευρώ. Λήψη σχετικής απόφασης για την 
κατακύρωση του έργου. 

 ………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 Σαββας Ζαµανιδης 
1. Ιορδανιδης Φωτιος 
2. Καϊδης Αποστολος 
3. Θεοδοσιαδης Γεωργιος 
4. Κατσιδης Ευσταθιος 
5. Τσοκτουριδης Ιωαννης 
6. Καραϊσκος Γεωργιος  
7. Σιδηροπουλος Σοφοκλης 
8.  Μπιγγας Στέφανος 

 

  
Απόντος του Πρόεδρου κ. Σάββα Ζαµανίδη, ο Αντιπρόεδρος αυτής Σοφοκλής Σιδηροπουλος, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει 
απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο Αντιπροεδρος  έθεσε υπόψη των µελών ότι η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα δεδοµένου ότι το θέµα το 
οποίο συµπεριλαµβάνεται στην πρόσκληση είναι απαραίτητο να συζητηθεί και να ληφθεί άµεσα η σχετική απόφαση για 
τους λόγους που αναφέρονται στην πρόσκληση και πιο συγκεκριµένα:  
«Με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής: 
5.Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καλεί τα µέλη της σε συνεδρίαση µε γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέµατα 
της ηµερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήµαρχος ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των 
µελών της. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέµατα που θα συζητηθούν. 
Στην ίδια περίπτωση δεν µπορεί να επανυποβληθεί αίτηµα για το ίδιο θέµα, πριν παρέλθει δίµηνο, αφότου εκδόθηκε 
απορριπτική απόφαση της επιτροπής, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων. Αν κατά τον υπολογισµό του ενός 
τρίτου (1/3) προκύπτει δεκαδικός αριθµός, τότε ο αριθµός αυτός στρογγυλοποιείται στην αµέσως µεγαλύτερη µονάδα 
εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση µεγαλύτερη ή ίση του ηµίσεως (0,5). Αν η επιτροπή δεν συγκληθεί το αργότερο έξι (6) 
ηµέρες µετά την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και 
αποφασίζει για τα θέµατα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή της. 
Η αδικαιολόγητη παράλειψη του προέδρου για δύο συνεχείς φορές να καλέσει την οικονοµική ή την επιτροπή ποιότητας 
ζωής αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος. 
6. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα µέλη τρεις (3) 
τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η 
πρόσκληση αυτή µπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ηµέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να 
αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή 
αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεµάτων.» 
Το θέµα της ηµερήσιας διάταξης, της κατεπείγουσας συνεδρίασης  όπως καταρτίσθηκε είναι το εξής: 

1 Έγκριση ή µη του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας της ανάθεσης, µε την προσφυγή στη διαδικασία µε 
διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση καθώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ 2(γ) του αρ 32 
του Ν4412/2016, για το έργο : «Κατασκευή τµήµατος τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Εµπορίου του ∆ήµου 
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Εορδαίας.», αριθµ. µελ.9/2018, προϋπολογισµού 32.750,00 ευρώ. Λήψη σχετικής απόφασης για την 
κατακύρωση του έργου. 
 

Ο Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών την 98/2018 ΑΟΕ στην οποία  αναφέρονται τα εξής: ότι ευρισκόµενοι ήδη σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης , σχετ η υπ’αριθµ 228911/316/9-5-2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτ Μακεδονίας, οι 
έντονες βροχοπτώσεις του Ιουνίου επιδείνωσαν την ήδη βεβαρηµένη κατάσταση και νέες καταστροφές δηµιουργήθηκαν 
που χρήζουν την κατεπείγουσα ανάγκη για την αντιµετώπιση τους. Πιο συγκεκριµένα κατέρρευσε τµήµα του τοιχίου των 
κοιµητηρίων της Τ.Κ. Εµπορίου µε αποτέλεσµα να κινδυνεύουν να παρασυρθούν τα µνήµατα καθώς και να αποκαλυφτούν 
παλιές αλλά και νέες ταφές. Θεωρούµε άµεσα και µε κατεπείγουσες διαδικασίες θα πρέπει να αντιµετωπισθει το πρόβληµα 
για να προστατέψουµε  τους επισκέπτες του χώρου αλλά και γιατί όλη η κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί είναι προσβολή 
στη µνήµη των νεκρών µας. Οι υπηρεσίες του δήµου  µας άµεσα µε παρέµβασή τους τοποθέτησαν µεταλλικά 
κιγκλιδώµατα τα οποία όµως σε µια νέα βροχόπτωση είναι αδύνατο να συγκρατήσουν τα χώµατα, ενώ η τεχνική υπηρεσία  
εκπόνησε την υπ’αριθµ 9/2018 µελέτη . Η εκτέλεση του έργου θα πρέπει να ξεκινήσει άµεσα για την άρση της 
επικινδυνότητας. Το γεγονός ότι ένα απρόβλεπτο γεγονός , όπως αυτό των έντονων βροχοπτώσεων του Ιουνίου , 
δηµιούργησε την κατεπείγουσα ανάγκη  της άµεσης επέµβασης στο τοιχίο αντιστήριξης των κοιµητηρίων , σε καµία 
περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη της αναθέτουσας αρχής. Επιπλέον για τους προαναφερόµενους λόγους δεν είναι 
δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων.  
 
Για τους παραπάνω λόγους  σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά µε το κατεπείγον του θέµατος και της συνεδρίασης.  
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής  αφού έλαβαν υπόψη τους 

� την εισήγηση του Αντιπροέδρου κ. Σ.Σιδηρόπουλου,  
� την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10  
� το περιεχόµενο του θέµατος  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την συζήτηση του θέµατος  λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων 
ενεργειών της αποκατάστασης του τοιχίου των κοιµητηρίων της Τ.Κ. Εµπορίου. 
 
Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών τα εξής:  
ότι µε την 162/2018 Α∆Σ , σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του ∆.Σ. ,  αποφασίστηκε η ανάθεση, µε την προσφυγή στη 
διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση καθώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ 2(γ) του αρ 
32 του Ν4412/2016, για το έργο : «Κατασκευή τµήµατος τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Εµπορίου του ∆ήµου Εορδαίας.», 
αριθµ. µελ.9/2018, έγινε η τροπ/ση του τεχνικού προγράµµατος και εγγράφηκε πίστωση ύψους 32.750,00 ευρώ στον ΚΑ 
30.7326.0050 ύστερα από τροποποίηση του προϋπολογισµού οικ έτους 2018. 
Με την 98/2018 ΑΟΕ αποφασίσαµε  
Α) Την ανάθεση, µε την προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση καθώς 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ 2(γ) του αρ 32 του Ν4412/2016, για το έργο : «Κατασκευή τµήµατος τοιχίου 
αντιστήριξης στην Τ.Κ. Εµπορίου του ∆ήµου Εορδαίας.» και συγκεκριµένα για τους προαναφερόµενους λόγους 
κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόµενης σε γεγονότα απρόβλεπτα και περιστάσεις που δεν απορρέουν από ευθύνη της 
αναθέτουσας αρχής. 
Β) Εγκρίναµε την υπ’αριθµ 9/2018 µελέτη και την πρόσκληση σε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση στην 
οποία περιγράφονται οι όροι και η διαδικασία της διαπραγµάτευσης . 
Γ) Εγκρίναµε και ψηφίσαµε πίστωση ύψους 32.750,00 ευρώ από τον  ΚΑ 30.7326.0050 (ΣΑΤΑ) του προϋπολογισµού οικ 
έτους 2018 για την εκτέλεση του προαναφερόµενου έργου.  
∆) Συγκροτήσαµε την αντίστοιχη επιτροπή. 
Κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω ο ∆ήµαρχος µε την υπ’αριθµ 14867/9-7-2018 πρόσκληση , κάλεσε σε διαπραγµάτευση χωρίς 
προηγούµενη δηµοσίευση (παρ 2(γ) του αρ 32 του Ν4412/2016) τους 1. Τσολακιδη Θεόδωρο 2. Παπαδοπουλο Αβρααµ 3. 
Κιλα Γεωργιο να καταθέσουν τις προσφορές τους την Παρασκευή 13-7-2018 και ώρα 10.00 π.µ. ενώπιων της σχετικής 
Επιτροπής. Θέτω υπόψη σας το από 13-4-2018 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 
« …. Στη συνέχεια η επιτροπή ξεκίνησε ……Μετά το άνοιγµα των δικαιολογητικών και των υποφακελων «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής» και τον έλεγχο η επιτροπή διαγωνισµού κατέληξε στα παρακάτω:   

1. Κάνει αποδεκτό τον οικονοµικό φορέα Νο 1 Τσολακιδη Θεόδωρο 
2. Απορρίπτει τους παρακάτω οικονοµικούς φορείς : 

Α) Ο οικονοµικός φορέας Νο 2 –Παπαδόπουλος Αβρααµ αποκλείεται διότι στα δικαιολογητικά συµµετοχής (αρ 9.2 παρ α) 
έχει προσκοµίσει µόνο το ΤΕΥ∆ αλλά κανένα άλλο δικαιολογητικό. 
Β) ο οικονοµικός φορέας Νο 3 Κιλας Γεωργιος & ΣΙΑ ΕΕ αποκλείεται διότι βάση του αρ 8.3β δε φέρει στους επιµέρους 
φακέλους τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, επίσης βαση του αρ   8.6 τα δικαιολογητικά δεν είναι υπογεγραµµένα ή 
µονογραµµενα ανά φύλλο και βάση του αρ 9.2 παρ α έχει προσκοµίσει µόνο το ΤΕΥ∆ αλλά κανένα άλλο δικαιολογητικό. 
Η Επιτροπή διαγωνισµού ολοκλήρωσε τη σύνταξη και έκδοση του πρακτικού µε το αποτέλεσµα της διαδικασίας και 
εισηγείται προς την Οικονοµικής Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας τον ορισµό ως προσωρινού αναδόχου  για το έργο που 
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αναφέρεται παραπάνω του µειοδότη οικονοµικού φορέα «Τσολακιδης Θεόδωρος», µε µέσο ποσοστό έκπτωσης τριάντα 
έξη και ογδόντα πέντε επί τοις εκατό (36,85%)…». 
Κατόπιν ο Αντιπρόεδρος κ. Σιδηρόπουλος ανέφερε ότι καθώς επιλέχθηκε η προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση 
χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, καθώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ 2(γ) του αρ 32 του Ν4412/2016, για το 
έργο : «Κατασκευή τµήµατος τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Εµπορίου του ∆ήµου Εορδαίας.», αριθµ. µελ.9/2018, 
προϋπολογισµού 32.750,00 ευρώ και καθώς στην µε αρ. πρωτ 14867/9-7-2018 πρόσκληση για την επιλογή αναδόχου 
κατασκευής του εν λόγο έργου ρητά αναφέρεται στο άρθρο 9 θ) ότι: «Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω 
δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου 
στην Οικονοµική Επιτροπή    (αποφαινόµενο όργανο αναθέτουσας αρχής) για τη λήψη απόφασης, είτε για την 
κατακύρωση της σύµβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη µαταίωση της 
διαδικασίας»,  καλώ την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε την έγκριση του πρακτικού και την κατακύρωση του έργου 
στον µειοδότη για την άµεση εκτέλεση του εν λόγο έργου.  

Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά  
 

Αριθµ.Απόφ. 112/2018 
 

      Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς 
επίσης  

1. τις διαταξεις του Ν. 3463/2006 
2.Τις διατάξεις του Ν3852/2010 
3. τις διατάξεις του Π.∆.80/2016  
4. τις διατάξεις του Ν 4412/2016 
5. την υπ’αριθµ 161/2018 Α∆Σ 
7. την υπ΄αρίθµ 9/2018 µελέτη της ∆/νσης Τ.Υ 
8. την υπ’αριθµ 98/2018 ΑΟΕ 
9. την την υπ’αριθµ 14867/9-7-2018 πρόσκληση ∆ηµάρχου 
10. το από 13/7/2018 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
 

 
Αποφασίζει οµόφωνα 

 
1.  Την αποδοχή του από 13/7/2018 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε την προσφυγή στην διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση λόγω κατεπείγοντος (άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016), για το έργο 
«Κατασκευή τµήµατος τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Εµπορίου του ∆ήµου Εορδαίας.», αριθµ. µελ.9/2018. 
2.Την ανάθεση µε την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση λόγω 
κατεπείγοντος (άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016),του έργου : «Κατασκευή τµήµατος τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. 
Εµπορίου του ∆ήµου Εορδαίας.», αριθµ. µελ.9/2018 προϋπολογισµού 32.750,00  , στον µειοδότη οικονοµικό φορέα 
«Τσολακιδης Θεόδωρος» µε Α.Φ.Μ 034318272 ∆.Ο.Υ Πτολ/δας , η οικονοµική προσφορά του  οποίου είναι η χαµηλότερη, 
µε µέσο ποσοστό έκπτωσης τριάντα έξη και ογδόντα πέντε επί τοις εκατό (36,85%) η οποία και κρίνεται συµφέρουσα για 
τον ∆ήµο Εορδαίας.   
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 112/2018 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ιορδανιδης Φωτιος 
 Καϊδης Αποστολος 
 Θεοδοσιαδης Γεωργιος 
 Κατσιδης Ευσταθιος 
 Τσοκτουριδης Ιωαννης 
 Καραϊσκος Γεωργιος  
 Μπίγγας Στεφανος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

         ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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