
 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Αριθµ. απόφ 115/2018 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 16-7-2018 ηµέρα ∆ευτέρα 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. 15046/11-
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: «Επέκταση εσωτερικού δικτύου 
ύδρευσης Τ.Κ.Κοµνηνων ∆.Ε.Βερµιου ∆ήµου Εορδαίας », αρ µελ6/2014  , προϋπολογισµού 89.000,00 ευρώ. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
2. Ιωαννης Τσοκτουρίδης 

1. Σάββας Ζαµανίδης 
2. Φώτιος  Ιορδανίδης 

3. Γεώργιος Θεοδοσιάδης 3. Ευστάθιος Κατσίδης 
4. Καιδης Αποστολος  
5. Στέφανος Μπίγγας 
6. Γεωργιος Καραϊσκος 

 

 
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Ο Αντιπρόεδρος κ.Σιδηρόπουλος Σοφοκλής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών ότι η 
εκτέλεση του έργου: «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κοµνηνων ∆Ε Βερµιου ∆ήµου Εορδαίας» , αριθµ 
µελέτης 6/2014, προϋπολογισµού 89.000 ευρώ αποφασίστηκε µε την υπ΄αρίθµ 93/2017 Α∆Σ (σχετ. η 355/2016 
απόφαση ∆.Σ ∆ΕΥΑΕ) , µε όρους που θα συντάξει η Οικονοµική Επιτροπή, ψηφίστηκε η πίστωση ποσού 89.000,00 
ευρώ από τον Κ.Α 25.7336.0089 από πιστώσεις ΕΑΠ.  
Με την υπ΄αρίθµ 87/2017 Α.Ο.Ε αποφασίστηκε η επικαιροποίηση των τευχών δηµοπράτησης του έργου: «Επέκταση 
εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κοµνηνων ∆Ε Βερµιου ∆ήµου Εορδαίας» και η εναρµόνισή τους µε το ισχύον νοµικό 
πλαίσιο του Ν.4412/2016 και συγκροτήθηκε η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού). 
Με την υπ’αριθµ 3/2018 ΑΟΕ αποφασίστηκε η εισήγηση για την τροποποίηση του προϋπολογισµού έτους 2018 (αλλαγή 
τίτλου του εν λόγω έργου).  
Με την υπ΄αρίθµ 6/2018 Α∆Σ αποφασίσθηκε η τροποποίηση του προϋπολογισµού έτους 2018 (αλλαγή τίτλου του εν 
λόγω έργου), καθώς και η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος για το εν λόγο έργο, καθώς είχε µεν περιληφθεί 
στο Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2018 µε διαφορετικό όµως τίτλο. 
Με την υπ΄αρίθµ 30/2018 ΑΟΕ ανακαλέστηκε εν µέρει η 6/2018 ΑΟΕ ως προς τον τίτλο του εν λόγο έργου, ως προς το 
ορθό ενώ ισχύει η ψήφιση της σχετικής πίστωσης (240/2018 ΑΑΥ). 
Με την υπ΄αρίθµ 78/2018 Α.Ο.Ε συγκροτήθηκε εκ νέου η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης της ανοικτής 
ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης για το εν λόγο έργο. 
Κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ’αριθµ  12462/5-6-2018 διακήρυξη ∆ηµάρχου µε Α∆ΑΜ 18PROC003206350 
και αναρτήθηκε στο ΕΣΗ∆ΗΣ µε Α/Α συστήµατος 73740 . Στις 5-7-2018 διενεργήθηκε η αποσφράγιση   των 
προσφορών και η επιτροπή διαγωνισµού συνέταξε το από 5-7-2018 πρακτικό το οποίο και θέτουµε υπόψη σας: «… 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ι  

 Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ∆ ι α γ ω ν ι σ µ ο ύ  

( Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή Α π ο σ φ ρ ά γ ι σ η & Α ξ ι ο λ ό γ η σ η Π ρ ο σ φ ο ρ ώ ν ) 
 

 

ΑΔΑ: Ω4ΝΛΩΡ6-Γ14



 

 

 

 

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

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΟΜΝΗΝΩΝ ∆.Ε. ΒΕΡΜΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» 

Προϋπολογισµού 89.000,00 ΕΥΡΩ (µε Φ.Π.Α.) 

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

 

Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής Προσφορών: Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00 µ.µ. 

(λήξη ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών) 

Ηµεροµηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών: Πέµπτη 05 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 π.µ. 
 

 

 Επι τρο πή δι ε ξα γ ω γής δηµο πρα σί α ς  

Απόφαση µε αρ. 78/2018 ΑΟΕ (Α∆Α:7Θ8ΒΩΡ6-Ψ0Υ) της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Εορδαίας έγκρισης 

συγκρότησης επιτροπής διαγωνισµού. 

Το διαγωνισµό διενέργησαν τα Μέλη της επιτροπής: 

1. Βενέσης Χρήστος, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός µε Α’ β ως Πρόεδρος. 

2. Μαυροµατίδου Αικατερίνη, ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός µε Α’ β, ως µέλος 

3. Μπάκανος Παναγιώτης, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός µε Α’ β, ως µέλος 
 

 

 ∆ι α δι κα σί α δι ε ξα γωγ ής ηλ ε κτρονι κής δ ηµο πρα σ ί α ς:  

Στις 29-06-2018 και µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, κοινοποιήθηκε από τον εκπρόσωπο 

της αναθέτουσας αρχής (χειριστή), στον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και στους οικονοµικούς φορείς που 

συµµετείχαν στο διαγωνισµό, ο παρακάτω πίνακας συµµετεχόντων: 
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 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

 

 

 
 
α/α 

 
 
Επωνυµία Προσφέροντα 

 
 
Χρόνος Υποβολής Προσφοράς 

 
 
1 

 
 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΑΡΑΒΙ∆ΗΣ 

 
 
28/06/2018 12:36:02 

 
 
2 

 
 
Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ 

Α.Τ.Ε. 

 

28/06/2018 14:26:22 

 
 
3 

 
ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.∆.Ε. ΙΜΕΡΑΣ 36 

ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆Α 

 
 
28/06/2018 16:24:31 

 

 

Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος της αναθέτουσας αρχής (χειριστής του Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού), µεταβίβασε το 

φάκελο του διαγωνισµού στον Πρόεδρο της Ε.∆.∆. και ο πρόεδρος αφαίρεσε τον εκπρόσωπο της αναθέτουσας αρχής 

(χειριστή) από τον πίνακα χρηστών που έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του εν λόγω διαγωνισµού. 

 

Μετά την λήξη ηµεροµηνίας υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών και την πάροδο τριών εργάσιµων ηµερών, δεν 

υποβλήθηκε στην επιτροπή διαγωνισµού κανένα δικαιολογητικό σε έντυπη µορφή όπως προβλέπεται στο άρθρο 

3.5(β) της διακήρυξης. 

Στις 05–07–2018 και ώρα 10.00 π.µ., η επιτροπή συνεδρίασε και αποφάσισε οµόφωνα να προβεί τη διαδικασία 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των Υποφακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και του υποφακέλου «Οικονοµική 

Προσφορά». 

 

Από το σύστηµα παρήχθη ο παρακάτω πίνακας συµµετεχόντων κατά σειρά µειοδοσίας, ο οποίος αναρτήθηκε από την 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνηµµένα Προκηρυγµένου ∆ιαγωνισµού» και απεστάλη σε όλους 

τους συµµετέχοντες προκειµένου να λάβουν γνώση. 

Από τις προσφορές των συµµετεχόντων καταρτίσθηκε ο παρακάτω πίνακας: 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 
 

 
α/α 

 

Α/Α 

κατάθεσης 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

Έκπτωση 

(%) 

 
 

1 

 
 

77517 

 
ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.∆.Ε. 

ΙΜΕΡΑΣ 36 ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆Α 

 
 

51,40 

2 81273 
 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΑΡΑΒΙ∆ΗΣ 50,09 

 
3 

 
80964 

 

Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ 

Α.Τ.Ε. 

 
15,00 

 

Ακολούθως, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προέβη, κατά σειρά µειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθµητικής 

αναγραφής των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και της οµαλής µεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού 

ψηφιακού αρχείου, µέσα από το υποσύστηµα. Για την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας, χρησιµοποιήθηκε από την 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού η µέση έκπτωση προσφοράς (Εµ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 

4412/2016. 

Από τον ανωτέρω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι όλες οι προσφορές ήταν οµαλές. 

 

 

Στη συνέχεια η επιτροπή ξεκίνησε τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής (ΤΕΥ∆ και Εγγυητική Επιστολή) κατά 

σειρά µειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη και διαπίστωσε τα παρακάτω : 

Α) οι συµµετέχοντες 1) ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ Τ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε∆Ε µε αριθµό 

προσφοράς 77517 και 2) ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΑΡΑΒΙ∆ΗΣ µε αριθµό προσφοράς 81273 ανάρτησαν στο 

ηλεκτρονικό σύστηµα «προµηθεύς» τα ΤΕΥ∆ και τις ηλεκτρονικές εκδοθείσες εγγυητικές 

επιστολές του ΤΜΕ∆Ε και η επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε οι εν λόγω φορείς να συµµετέχουν 

στην υπόλοιπη διαδικασία. 

Β) ο οικονοµικός φορέας µε την επωνυµία Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΤΕ δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε. µε αριθµό 

προσφοράς 80964, δεν ανάρτησε στον υποφάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» τα 

προβλεπόµενα από την διακήρυξη ΤΕΥ∆ και εγγυητική επιστολή, µε αποτέλεσµα να αποκλειστεί 

ο συγκεκριµένος οικονοµικός φορέας από τον διαγωνισµό. 
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Σύµφωνα µε τα ανωτέρω προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας παραδεκτών προσφορών: 
 

Α/Α  

Α/Α 

κατάθεσ

ης 

 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

Αριθµ. 

ΜΕΕΠ/ 

Τάξη/Κατ

ηγορία 

 
1 

 
 

77517 

 
ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.∆.Ε. ΙΜΕΡΑΣ 36 

ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆Α 

 
12616/1η/Υ∆Ρ 

 
2 81273 

 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΑΡΑΒΙ∆ΗΣ 

 
30592/Α1/ΗΛΜ 

 

Πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο εγκυρότητας των 

εγγυητικών επιστολών µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος του ΤΜΕ∆Ε, προκειµένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. 

Ο έλεγχος εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών ολοκληρώθηκε στις 05-07-2018 και  το  παρόν  

πρακτικό κλείνει σήµερα 05-07-2018. 

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 

«ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε∆Ε ΙΜΕΡΑΣ 36 ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆Α» που 

εδρεύει στην Πτολεµαΐδα , µε µέσο ποσοστό έκπτωσης πενήντα ένα και σαράντα τοις εκατό 

(51,40%)…». 

 
Ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
 
 

Αριθµ. απόφ. 115/2018 
 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
 
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  
2. 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 
3. τις διατάξεις της ΚΥΑ 117384/26-10-2017 τ.Β3821. 
4.την υπ’αριθµ 6/2014 µελέτη καθώς και τα σχετικά τεύχη δηµοπράτησης 
5. τις υπ΄αρίθµ  93/2017 & 6/2018 Α∆Σ  
6. τις υπ΄αρίθµ 87/2017 & 3/2018 & 6/2018 & 30/2018 &55/2018 Α.Ο.Ε 
6. την υπ’αριθµ 240/2018 ΑΑΥ 
7.  το αποτέλεσµα της κλήρωσης ΜΗΜΕ∆ µε αριθµό ταυτότητας : mimed-ecb-a-2-id-aa 586-eba-2018-
04-23 κατ ‘ εφαρµογή της  υπ΄αριθµ ∆ΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 (ΦΕΚ Β΄4841) 
8. το ΦΕΚ Β’ 4534/21-12-2017 µε τα νέα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων 
9. την υπ’αριθµ 78/2018 ΑΟΕ 
10. 12462/5-6-2018 διακήρυξη ∆ηµάρχου µε Α∆ΑΜ 18PROC003206350 και αναρτήθηκε στο ΕΣΗ∆ΗΣ µε 
Α/Α συστήµατος 73740 
11. το από 5-7-2018 πρακτικό της Επιτροπής 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 

 
 
1 Εγκρίνει το  από 5-7-2018 1ο πρακτικό  της Επιτροπής ∆ιενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού 
αναδόχου)  της ανοικτής  ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύµβασης , για το έργο: «Επέκταση 
εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ.Κοµνηνων ∆.Ε.Βερµιου ∆ήµου Εορδαίας », αρ µελ6/2014  , 
προϋπολογισµού 89.000,00 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 «ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
Ε∆Ε» που εδρεύει στην Πτολεµαϊδα οδός Ιµέρας 36, µε µέσο ποσοστό έκπτωσης πενήντα ένα και 
σαράντα τοις εκατό (51,40%). 

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 115/2018. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ιωάννης Τσοκτουρίδης 
 Γεώργιος Θεοδοσιάδης 

                  Καϊδης Απόστολος  
                  Στέφανος Μπίγγας  
                  Γεώργιος Καραΐσκος 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ANTIΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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