
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αριθµ. απόφ. 122/2018                          
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 1-8-2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ 15800/24-7-2018 
πρόσκληση του Προέδρου , 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 1ου πρακτικού (σταδιο προσωρινου αναδοχου) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής 
διαδικασίας για την σύναψη  δηµόσιας σύµβασης για το έργο  : « Εγκατάσταση µέσων ενεργητικής πυροπροστασίας , 
πυρανίχνευσης και φωτισµού ασφάλειας στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς του ΚΟΙΠΠΑΠ», προϋπολογισµού 
62.923,65 ευρω ( πιστώσεις ΣΑΕΠ), αριθµ µελ.7/2018 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης                               1. Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
2. Ευστάθιος Κατσίδης 2. Γεώργιος Καραϊσκος 
3. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
4. Απόστολος Καϊδης  
5. Φώτιος Ιορδανίδης  
6. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος  
7. Κωνσταντίνος Μίχος  

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….. 
   Το τακτικό µέλος κ. Μίγγας Στέφανος δήλωσε κώλυµα και αντικαταστάθηκε από τον κ. Μίχο Κωνσταντίνο. 

 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα το οποίο 
όλα τα παρόντα µέλη συµφώνησαν να συζητηθεί, έθεσε υπ’ όψη των µελών την υπ'αριθµ 123/2018 Α∆Σ µε την οποία 
έγινε η αποδοχή ποσού 62.923,65 ευρώ από ΣΑΕΠ 2014 ΕΠ54100003,τροποποιηθηκε ο προϋπολογισµός οικ έτους 2018 
και εγγράφηκε και ψηφίστηκε η αντίστοιχη πίστωση στον ΚΑ 60.7321.0042 προκειµένου να εκτελεστεί το έργο µε τίτλο: « 
Εγκατάσταση µέσων ενεργητικής πυροπροστασίας , πυρανίχνευσης και φωτισµού ασφάλειας στους παιδικούς και 
βρεφονηπιακούς σταθµούς του ΚΟΙΠΠΑΠ», προϋπολογισµού 62.923,65 ευρω ( πιστώσεις ΣΑΕΠ), αριθµ µελ.7/2018 µε 
ανοικτή συνοπτική διαδικασία, επιπλέον τροποποιήθηκε και το τεχνικό πρόγραµµα του έτους 2018.Με την 89/2018 ΑΟΕ 
εγκρίθηκε η µελέτη , τα τεύχη δηµοπράτησης και καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής 
διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης για το έργο µε τίτλο: « Εγκατάσταση µέσων ενεργητικής πυροπροστασίας , 
πυρανίχνευσης και φωτισµού ασφάλειας στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς του ΚΟΙΠΠΑΠ», προϋπολογισµού 
62.923,65 ευρω ( πιστώσεις ΣΑΕΠ), αριθµ µελ.7/2018, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά µε βάση την τιµή  και κατά το σύστηµα του αρ 125 του ν 4412/2016 , ενω µε την 101/2018 ΑΟΕ 
συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού. 
Από την Οικονοµική Υπηρεσία έγινε η δέσµευση της πίστωσης ύψους 62.923,65  από τον αντίστοιχο ΚΑ 60.7321.0042 του 
προϋπολογισµού οικ έτους 2018 και εκδόθηκε η υπ'αριθµ 608/13504 ΑΑΥ.  

   Σε συνέχεια των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ’αριθµ 15136/12-7-2018 αναλυτική διακήρυξη µε Α∆ΑΜ 18PROC003419475 & 
περίληψη της οποίας αναρτήθηκε στην ∆ΙΑΥΓΕΙΑ µε Α∆Α 7Χ1ΧΩΡ6-ΝΛΓ. Την Πέµπτη 26-7-2018 διενεργήθηκε ο 
συνοπτικός διαγωνισµός και η επιτροπή µε το υπ’αριθµ 15963/26-7-2018 έγγραφο της µας διαβίβασε  το σχετικό πρακτικό 
στο οποίο αναφέρονται τα εξής:  «…………Συνολικά κατατέθηκαν τέσσερις (4) φάκελοι προσφορών οι οποίοι αριθµήθηκαν 
µε τον αύξοντα αριθµ κατάθεσής τους και µονογράφηκαν από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και 
καταχωρήθηκαν στον Πινάκα Α. 

   Μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών ακολούθησε το άνοιγµα των φακέλων που περιείχαν τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής , η καταγραφή των εγγράφων και δικαιολογητικών συµµετοχής των διαγωνιζόµενων κατά τη 
σειρά της προσέλευσης τους στο διαγωνισµό χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχετε το νοµότυπο και η πληρότητά τους  και 
µονογράφησαν τα έγγραφα αυτά. 

 
 
    

ΑΔΑ: Ω5ΩΖΩΡ6-Μ9Ξ



   ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΦΟΡΕΑ 
ΑΡΙΘΜ ΠΤΥΧΙΟΥ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΞΗ 

ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟ
Σ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή 
ΣΥΝΑΦΕΣ 
ΕΓΓΡΑΦΟ 

ΤΕΥ∆ 

1 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΚΕ ΜΕΕΠ 21450 
ΗΜ 2η  

 Αρ,πρωτ. 
15826/24-7-2018 

Ν 

2 Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΤΕ ΜΕΕΠ 28666 
ΗΜ 3η 

 Αρ,πρωτ. 
15926/26-7-2018 

Ν 

3 ΑΡΑΒΙ∆ΗΣ Α. ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΜΕΕΠ 30592 
ΗΜ 1η 

 Αρ,πρωτ. 
15929/26-7-2018 

Ν 

4 ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε.Ε. 

ΜΕΕΠ 20206 
ΗΜ 2η 

 Αρ,πρωτ. 
15934/26-7-2018 

Ν 

 
Ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων, κατά τη σειρά της προσέλευσης τους στον 
διαγωνισµό, η µονογραφή από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής και η ανακοίνωση των επί µέρους στοιχείων τους για 
κάθε διαγωνιζόµενο. 
Στη συνέχεια οι Οικονοµικές Προσφορές των συµµετεχόντων κατατάχθηκαν κατά σειρά προσέλευσης στον Πίνακα Β που 
ακολουθεί ως εξής: 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 
  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 
1 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ι.Κ.Ε. 44% - 
2 Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΤΕ 52% - 
3 ΑΡΑΒΙ∆ΗΣ Α. ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 54% - 

4 ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 34% - 
Κατόπιν η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά µειοδοσίας, έλεγξε το 
παραδεκτό των Οικονοµικών Προσφορών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ολοκλήρωσε τον έλεγχο. 
  Στην συνέχεια ελέγχθηκε η ορθότητα συµπλήρωσης του εντύπου οικονοµικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων και 
αριθµητική αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. 
Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έκανε δεκτές τις Οικονοµικές Προσφορές σύµφωνα µε την παραπάνω 
σειρά µειοδοσίας: 
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ. 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
1 ΑΡΑΒΙ∆ΗΣ Α. ΑΡΙΣΤΕΡΙ∆ΗΣ  54% 
2 Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΤΕ 52% 

3 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ι.Κ.Ε. 44% 
4 ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 34% 

 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του πρακτικού µε το αποτέλεσµα της διαδικασίας για την 
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου και εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης στην µειοδότρια εταιρεία «ΑΡΑΒΙ∆ΗΣ Α. 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ» (ΑΦΜ:123223324) που εδρεύει στην ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ 8Α , ΤΚ 60100, Κατερίνη µε ποσοστό έκπτωσης 
πενήντα τέσσερα τοις εκατό (54,00 % ) για το έργο   «Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η   µ έ σ ω ν   ε ν ε ρ γ η τ ι κ ή ς    π υ 
ρ ο π ρ ο σ τ α σ ί α ς, π υ ρ α ν ί χ ν ε υ σ η ς   κ α ι  φ ω τα ι σ µ ο ύ  α σ φ α λ ε ί α ς  σ τ ο υ ς   π α ι δ ι κ ο ύ ς   
κ α ι   β ρ ε φ ο ν η π ι α κ ο ύ ς   σ τ α θ µ ο ύ ς   τ ο υ   Κ Ο Ι Π Π Α Π ». 

Πτολεµαΐδα, 26-7-2018 
 
 

                              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                           ΤΑ  ΜΕΛΗ 
 
 
                       Γεώργιος Νανόπουλος                                                              Θεοδώρα Τοπάλη  
                    Πολιτικός Μηχανικός µε Α΄β                                             Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ µε Α΄β 
 
                                                                                                                   
 
 
                                                                                                                           Στυλιανός Γκιούρας 
                                                                                                                     Μηχανικός ΤΕ (ΓΕΩΠΕ) µε Β΄β 

ΑΔΑ: Ω5ΩΖΩΡ6-Μ9Ξ



                                                        
                         
 
Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή για την λήψη σχετικής απόφασης. 
 
        Αριθµ.απόφ. 122/2018 
 

    
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  
2. τις διατάξεις του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
3. Τις διατάξεις του Π.∆..80/2016 
4.Τον Προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, ο οποίος ψηφίστηκε µε την υπ΄αριθµ. 351/17 Απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και νοµιµοποιήθηκε µε την  αρ. πρωτ. 8571/18-01-2018 Απόφαση του  συντονιστή 
Αποκεντρωµένης  
5. την υπ'αριθµ 123/2018 Α∆Σ  
6. την υπ'αριθµ 7/2018 µελέτη 
7. τις υπ’αριθµ 89/2018  & 101/2018 ΑΟΕ 
8. την υπ’αριθµ 15136/12-7-2018 αναλυτική διακήρυξη µε Α∆ΑΜ 18PROC003419475 
9. το από 26-7-2018 πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισµού 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

1 Εγκρίνει το  από 26-7-2018 1ο πρακτικό  της Επιτροπής ∆ιενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου)  της 
ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης σύµβασης , για το έργο: « Εγκατάσταση µέσων ενεργητικής πυροπροστασίας , 
πυρανίχνευσης και φωτισµού ασφάλειας στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς του ΚΟΙΠΠΑΠ», προϋπολογισµού 
62.923,65 ευρω ( πιστώσεις ΣΑΕΠ), αριθµ µελ.7/2018, 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 «ΑΡΑΒΙ∆ΗΣ Α. ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ» (ΑΦΜ:123223324) που εδρεύει στην 
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ 8Α , ΤΚ 60100, Κατερίνη µε ποσοστό έκπτωσης πενήντα τέσσερα τοις εκατό (54,00 % ). 

 
   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  122/2018. 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ευστάθιος Κατσίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Απόστολος Καϊδης 
Φώτιος Ιορδανίδης 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
Κωνσταντίνος Μίχος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

ΑΔΑ: Ω5ΩΖΩΡ6-Μ9Ξ
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