
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ 158/2018  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 14ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 18-10-2018 ηµέρα Πέµπτη 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. 21389/10-10-2018 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: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
 Μετάθεση ηµεροµηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας 
σύναψης δηµοσίας σύµβασης µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ του έργου: «Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου στο 
∆ηµοτικό Κολυµβητήριο Πτολεµαΐδας », αρ. µελέτης 25/2017 προϋπολογισµού 299.831,55 ευρώ ΣΑΕΠ 041. 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
       
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

Σάββας Ζαµανίδης 

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

 

7. Μπίγγας Στεφανος 
8. Γεωργιος Καραϊσκος 

 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Απόντος του Προέδρου κ Σάββα Ζαµανιδη, ο Αντιπρόεδρος Σοφοκλής Σιδηροπουλος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα για το οποίο όλα τα παρόντα µέλη 
συµφώνησαν να συζητηθεί, έθεσε υπόψη τους ότι µε την υπ’αριθµ 306/2017 Α∆Σ αποφασίσθηκε η αποδοχή 
ποσού 299.831,55 ευρώ από πιστώσεις ΣΑΕΠ 041, µε κωδικό 2013  ΕΠ041.00003, η τροποποίηση του 
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 και η ψήφιση πίστωσης ποσού 299.831,55 ευρώ από τον ΚΑ 
61.7331.0145 από πιστώσεις ΣΑΕΠ 041, η τροποποίηση του Τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου Εορδαίας 
καθώς και η εκτέλεση του έργου µε τίτλο: «Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου στο ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο 
Πτολεµαΐδας » αρ µελ 25/2017, µε ανοικτή  ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης όπως 
προβλέπεται από το άρθρο 27 του Ν.4412/2016. 
Επίσης µε την υπ΄αρίθµ 220/2017 ΑΟΕ έγινε η έγκριση της µελέτης & των  τευχών δηµοπράτησης, του έργου 
µε τίτλο : «Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου στο ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο Πτολεµαΐδας », αρ µελ 25/2017, 
προϋπολογισµού 299.831,55 ευρώ από πιστώσεις ΣΑΕΠ 041, καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης της ανοικτής 
ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης και συγκροτήθηκε η Επιτροπή διαγωνισµού. 
Με την 6/2018 ΑΟΕ αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης 299.831,55 ευρώ από τον ΚΑ 61.7331.0145 από 
πιστώσεις ΣΑΕΠ 041 του προϋπολογισµού οικ έτους 2018 και εκδόθηκε η υπ’αριθµ 278/2018 ΑΑΥ. 
Με την 24/2018 καταρτίστηκαν εκ νέου οι όροι διακήρυξης προκειµένου να εναρµονιστούν µε τα νέα πρότυπα 
τεύχη διακηρύξεων ΦΕΚ Β’ 4534/21-12-2017, τα οποία είναι εναρµονισµένα µε το νέο νοµικό πλαίσιο, ήτοι την 
υπ’αριθµ 117384/26-10-2017 ΚΥΑ (Β’3821) το αρ 39 του Ν4488/2017 & το αρ 107 του Ν4497/2017. 
Επιπλέον µε το υπ’αριθµ 1250/28-2-2018 έγγραφο της η ΕΑΑ∆ΗΣΥ  µας ενηµέρωσε σχετικά µε την : «Έναρξη 
ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 για δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, µε εκτιµώµενη αξία σύµβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) 
ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και ως εκ τούτου µε την υπ΄αρίθµ 43/2018 Α.Ο.Ε 
καταρτίστηκαν εκ νέου οι όροι διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης για το  έργο : «Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου στο ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο Πτολεµαΐδας », 
προϋπολογισµού 299.831,55 ευρώ ΣΑΕΠ 041 , λόγω έναρξης ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του Ν 
4412/2016. 
Καθώς δηµοσιεύθηκε και η υπ΄αριθµ ∆ΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 (ΦΕΚ Β΄4841 συγκροτήθηκε µε την 
υπ΄αρίθµ 68/2018 εκ νέου η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης ( Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), κατ’εφαρµογη 
του αρ 221 του Ν 4412/2016, µέσω ΜΗΜΕ∆, ακυρώνοντας την υπ΄αρίθµ 220/2017 Α.Ο.Ε και ως προς το 
σκέλος 3.  
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∆εδοµένου ότι η διαγωνιστική διαδικασία είναι ηλεκτρονική  (µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ) πριν την ανάρτηση στο 
σύστηµα διαπιστώθηκε µια απόκλιση ύψους 0,10 ευρώ στο προϋπολογισµό του έργου, η οποία προέρχεται 
από την στρογγυλοποίηση των υπολογισµών κόστους . Η ∆/νση Τ.Υ προεβη στην διόρθωση των στοιχείων 
της µελέτης και της διακήρυξης του εν λόγο έργου.  
Ως εκ τούτου ανακαλέστηκαν µε την υπ’ αρίθµ 144/2018 Α.Ο.Ε, οι 24/2018 & 43/2018 ΑΟΕ και εγκρίθηκαν εκ 
νέου η µελέτη ,τα τεύχη δηµοπράτησης και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής 
διαδικασίας, ενώ εκδόθηκαν η υπ΄αρίθµ 18959/11-9-2018 αναλυτική διακήρυξη µε Α∆ΑΜ 18PROC003672689 
και η ταυτάριθµη Περιληπτική διακήρυξη µε Α∆Α: ΩΧΗΣΩΡ6-893 µε Α∆ΑΜ 18PROC003672596 και ορίστηκε ως 
ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών η   5-10-2018, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 14.00 µ.µ και ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 11-10-2018, ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ. 
Στις 12-9-2018 µε το υπ΄αριθµ 19068 έγγραφο της ∆/νσης ∆/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών ενηµερώθηκαν τα 
µέλη της Επιτροπής διαγωνισµού για την διενέργεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας αποσφράγισης και 
αξιολόγησης των προσφορών του εν λόγο διαγωνισµού. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαγωνισµού µε το υπ΄αριθµ 21450/11-10-2018 έγγραφό του αναφέρει τα εξής:  
« … Σας ενηµερώνουµε ότι την Πέµπτη 11-10-2018 και ώρα 10:00 π.µ. ,δεν προβήκαµε στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των υποβληθέντων προσφορών, όπως ορίζεται στην απ΄το 1. σχετ.  διακήρυξη, διότι από την 
τριµελή επιτροπή διαγωνισµού που ορίστηκε από το 2. σχετ. παρόντες ήταν µόνο ο πρόεδρος Γεώργιος 
Παπαδόπουλος και το µέλος Νικόλαος Καραγιάννης. 
Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες βάσει του άρθρου 18 της σχετικής 
διακήρυξης….». 
Ο Αντιπρόεδρος ανάφερε ότι στο άρθρο 18 της υπ΄αρίθµ 18959/11-9-2018 αναλυτικής διακήρυξης 
διατυπώνονται τα εξής: «…Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η 
αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα ή αν µέχρι τη µέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καµία προσφορά, η 
αποσφράγιση και η καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, µέσω της 
λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία,  και 
αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, 
δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. 
Αν και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν 
προσφορές, µπορεί να ορισθεί και νέα ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο 
προηγούµενων εδαφίων».  

∆εδοµένου ότι δεν αποσφραγίστηκαν οι προσφορές που ήδη έχουν υποβληθεί για το ανοικτό διαγωνισµό µε 
αριθµ 76041 του ΕΣΗ∆ΗΣ όπως αυτές εµφανίζονται στον πινάκα συµµετεχόντων στις 5-10-2018, λόγο µη 
απαρτίας της Επιτροπής διενέργειας κατά την ανωτέρω οριζόµενη ηµέρα και ώρα, ο Αντιπρόεδρος προτείνει 
κατ΄εφαρµογή του άρθρου 18 της υπ΄αρίθµ 18959/11-9-2018 αναλυτικής διακήρυξης την συνέχιση του 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε µετάθεση της ηµεροµηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 
30-10-2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. 

Και κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Αριθµ. απόφ. 158/2018 

 

  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 306/2017 Α∆Σ 
6.την υπ’αριθµ 25/2017 µελέτη καθώς και τα σχετικά τεύχη δηµοπράτησης 
7. το υπ’αριθµ 41056/20-11-2017 πρακτικό κλήρωσης  
8. την υπ’αριθµ 278/2018 ΑΑΥ 
9. τις υπ’αριθµ 220/2017 & 6/2018 ΑΟΕ 
10. το ΦΕΚ Β’ 4534/21-12-2017 µε τα νέα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων 
11. την υπ’αριθµ 24-2018 ΑΟΕ και 43/2018 Α.Ο.Ε 
12. το υπ’αριθµ 1250/28-2-2018 έγγραφο της  ΕΑΑ∆ΗΣΥ  
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13. το αποτέλεσµα της κλήρωσης στο ΜΗΜΕ∆ µε αριθµό ταυτότητας : mimed-ecb-a-2-id-aa-578-eba-2018-
04-23 
14. οι υπ΄αρίθµ 68/2018 & η υπ΄αρίθµ 144/2018 ΑΟΕ 
15. η υπ΄αρίθµ 18959/11-9-2018 αναλυτική- περιληπτική διακήρυξη 
16. το υπ΄αριθµ 19068/12-9-2018 έγγραφο της ∆/νσης ∆/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών 
17. το υπ΄αρίθµ 21450/11-10-2018 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής διαγωνισµού  
18. πινάκας συµµετεχόντων στις 5-10-2018 αναρτηµένος στο σύστηµα ΕΣΗ∆ΗΣ  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

Εγκρίνει τη συνέχιση του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού , µε τον συστηµικό αριθµό 76041 ΕΣΗ∆ΗΣ για 
το έργο µε τίτλο: «Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου στο ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο Πτολεµαΐδας », αρ. 
µελέτης 25/2017 προϋπολογισµού 299.831,55 ευρώ ΣΑΕΠ 041, µε µετάθεση της ηµεροµηνίας ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών , όπως αυτές εµφανίζονται στον πίνακα συµµετεχόντων στο ΕΣΗ∆ΗΣ, την 30-
10-2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  158/2018. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης 

Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Ευσταθιος Κατσιδης 
Καιδης Αποστολος 
Μπίγγας Στεφανος 

                   Γεωργιος Καραϊσκος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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