
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Αριθµ. απόφ 148/2018 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 25-9-2018 ηµέρα Τρίτη 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. 
19374/14-9-2018 πρόσκληση της 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 2ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής (µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ) 
διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης , για το έργο: « Κατασκευή χώρων Κέντρου διηµέρευσης – 
ηµερήσιας φροντίδας ατόµων µε ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόµενης διαβίωσης ατόµων µε νοητική 
υστέρηση στον ∆ήµο Εορδαίας» από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 2014-2020» 
(2017ΕΠ00510032) από το ΕΤΠΑ (80%) και εθνικούς πόρους (20%), µε κωδικό MIS 5008015, αρ µελ 
28/2017 προϋπολογισµού 3.200.000,00 ευρώ, ορισµός αναδόχου. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  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 Ζαµανίδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών ότι µε 
την υπ’αριθµ 334/2017 Α∆Σ αποφασίσθηκε η αποδοχή ποσού 3.712.877,48 ευρώ από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 2014-2020» (2017ΕΠ00510032) από το ΕΤΠΑ (80%) και εθνικούς 
πόρους (20%), µε τίτλο: « ∆ράσεις ανάπτυξης και αναβάθµισης κοινωνικών υποδοµών άξονας 9, µε κωδικό 
MIS 5008015 , η τροποποίηση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 και ενέγραψε πίστωση ύψους 
3.200.000,00 στον Κ.Α 60.7341.0001 του προϋπολογισµού έτους 2017 για το υποέργο 1 µε τίτλο: « 
Κατασκευή χώρων Κέντρου διηµέρευσης – ηµερήσιας φροντίδας ατόµων µε ειδικές ανάγκες και στέγης 
υποστηριζόµενης διαβίωσης ατόµων µε νοητική υστέρηση στον ∆ήµο Εορδαίας» και αποφάσισε τον τρόπο 
εκτέλεσης του εν λόγο έργου µε ανοικτή διαδικασία σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
  Η έγκριση των τευχών δηµοπράτησης και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής 
διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή  και κατά το σύστηµα του αρ 95 παρ 2α του ν 4412/2016 
αποφασίσθηκε µε την  45/2018 ΑΟΕ  ενώ  η συγκρότηση της Επιτροπής µε την 66/2018 ΑΟΕ. Με την 
υπ΄αρίθµ 6/2018 Α.Ο.Ε ψηφίστηκε η πίστωση ποσού 3.200.000,00 στον Κ.Α 60.7341.0001 του 
προϋπολογισµού έτους 2018 για το υποέργο 1 µε τίτλο: « Κατασκευή χώρων Κέντρου διηµέρευσης – 
ηµερήσιας φροντίδας ατόµων µε ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόµενης διαβίωσης ατόµων µε νοητική 
υστέρηση στον ∆ήµο Εορδαίας» και από την Οικονοµική Υπηρεσία εκδόθηκε η υπ΄αρίθµ 281/2018 ΑΑΥ 
Κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ’αριθµ 10820/15-5-2018 διακήρυξη ∆ηµάρχου µε Α∆ΑΜ 
18PROC003093982  και αναρτήθηκε στο ΕΣΗ∆ΗΣ µε α/α συστηµατος 73311. Στις 14-6-2018  έγινε η 
αποσφράγιση των προσφορών και η Επιτροπή διαγωνισµού συνέταξε το σχετικό πρακτικό το οποίο και 
εγκρίθηκε µε την υπ’αριθµ 109/2018 ΑΟΕ. Κατά της σχετικής ΑΟΕ δεν ασκήθηκε προδικαστική προσφυγή. 
Σε συνέχεια των ανωτέρω µε την υπ’αριθµ 16330/1-8-2018 πρόσκληση κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος να 
προσκοµίσει τα δικαιολογητικά  σύµφωνα µε το αρ 4.2 της διακήρυξης, ο οποίος και τα κατέθεσε 
εµπρόθεσµα ( αριθµ πρωτ. 17832/27-8-2018 φακ. δικαιολογητικών).  
Η Επιτροπή προεβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών και συνέταξε το από 13-9-2018 2ο πρακτικό , στο 
οποίο αναφέρονται τα εξής: «…. 
 

ΑΔΑ: 6ΥΕΡΩΡ6-ΟΥΛ



Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Ι Ι  

Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ  ∆ ι α γ ω ν ι σ µ ο ύ  ( Α π ο σ φ ρ ά γ ι σ η ς  ∆ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ώ ν  κ α ι  Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν  

Π ρ ο σ φ ο ρ ώ ν )  

Το παρόν Πρακτικό αφορά τη διεξαγωγή ανοικτής δηµοπρασίας µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για την επιλογή Αναδόχου 
κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» 
Προϋπολογισµού : 3.200.000,00 ΕΥΡΩ (µε ΦΠΑ) 
Κριτήριο Επιλογής : Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή. 

Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής Προσφορών: Παρασκευή 08 - 06 - 2018 και ώρα 14:00 µ.µ. 
(λήξη ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών) 

Ηµεροµηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών: Πέµπτη 14 - 06 - 2018 και ώρα 10:00 π.µ. 

Ηµεροµηνία 1ου Πρακτικού Ελέγχου ∆ικαιολογητικών: Τρίτη 03 - 07 - 2018 και ώρα 10:00 π.µ. 

Επιτροπή δ ι ε ν έ ρ γ ε ι α ς  και α ξ ι ο λ ό γ η σ η ς  

1. Απόφαση µε αρ. 66/2018 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας περί συγκρότησης επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης της ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας του ανωτέρου έργου.  

Μέλη επιτροπής: Πρόεδρος: 

1. Όλγα Τζήκα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Τακτικά µέλη: 

2. Κοπάνας Απόστολος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

3. Πιτένης Θεόδωρος Λοιποί ΠΕ 

4. Τζανίδης Σταύρος ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

5. Πολιτίδης Θεόδωρος Εκπρόσωπος Συνδέσµου Πισ/νων Εργοληπτών 

6. Πολυχρονίδης ∆ηµήτριος Εκπρόσωπος ΠΕ∆ 

Στην Πτολεµαίδα σήµερα 13-09-2018 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 πµ συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού του ανωτέρω έργου προκειµένου να προβεί στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου µετά την υπ. αριθ. 16330-
01.08.2018 πρόσκληση προσκόµισης δικαιολογητικών που αναρτήθηκε στο ΕΣΗ∆ΗΣ στις 06-08-2018 και 
την εµπρόθεσµη κατάθεση των δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, τόσο µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ στις 24-
08-2018 όσο και σε έντυπη µορφή στις 27-08-2018 µε Α. Π. 17832. 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού για το παραπάνω έργο και όλα 
τα παραπάνω προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

ΑΔΑ: 6ΥΕΡΩΡ6-ΟΥΛ



 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΑ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

(ΥΠΟΒΟΛΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ) 

1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΕΠ 22Β, 22Γ, 22∆, 22.6 

23.5 

ΝΑΙ - ΝΑΙ 

2 ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ 22Β, 22Γ, 22∆, 

23.4(α), 23.6 

ΝΑΙ - ΝΑΙ 

3 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

23.8 περ. 4 ΝΑΙ - ΝΑΙ 

4 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ 22Α.2 - 23.3 (β) ΝΑΙ - ΝΑΙ 

5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ ΕΦΚΑ 22Α.2 - 23.3 (β) ΝΑΙ - ΝΑΙ 

6 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 22Α.2 - 23.3 (β) ΝΑΙ - ΝΑΙ 

7 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ 

ΤΣΜΕ∆Ε 

22Α.2 - 23.3 (β) ΝΑΙ - ΝΑΙ 

8 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ 23.5 ΝΑΙ - ΝΑΙ 

9 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ) 

22Α.2 - 23.3 (β) ΝΑΙ - ΝΑΙ 

10 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ) 

22Α.2 - 23.3 (β) ΝΑΙ - ΝΑΙ 

11 ΠΙΝΑΚΕΣ (ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ) 22Α.2 - 23.3 (β) ΝΑΙ - ΝΑΙ 

12 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΦΟΡΕΑ 22Α.4 - 23.3(ε) ΝΑΙ - ΝΑΙ 

13 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΑ 

22Α.4 - 23.3(ε) ΝΑΙ - ΝΑΙ 

14 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΑΤΕ - ΝΑΙ - ΝΑΙ 

15 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 

22Α.5 - 23.3(στ) ΝΑΙ - ΝΑΙ 

16 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

22Α.2 - 23.3 (β) ΝΑΙ - ΝΑΙ 

ΑΔΑ: 6ΥΕΡΩΡ6-ΟΥΛ



Με βάση τον παραπάνω πίνακα, η Επιτροπή 
Γ Ν Ω Μ Ο ∆ Ο Τ Ε Ι 

για την κατακύρωση της σύµβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ 

∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» στον οικονοµικό φορέα 

(ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.) µε ΑΦΜ: 099315256, ∆ΟΥ: Λάρισας, έδρα τη Λάρισα, οδός Αγίου 

Νικάνορος 8, ΤΚ 41221, τηλ: 2410 670620, fax: 2410 670622, email: info@antaiosae.gr µε µέσο ποσοστό 

έκπτωσης πενήντα επτά και σαράντα δύο εκατοστά επί τις εκατό (57,42%). 

Πτολεµαίδα, 13-09-2018 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ......» 

 
Ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν  σχετικά. 
   

Αριθµ. απόφ. 148/2018 
 

  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 334/2017 Α∆Σ & την 6/2018 ΑΟΕ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΑ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

(ΥΠΟΒΟΛΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ) 

17 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

22Α.2 - 23.3 (β) ΝΑΙ - ΝΑΙ 

18 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡ. 74 ΤΟΥ Ν. 

4412/2016 

22Α.9 - 23.3(στ) ΝΑΙ - ΝΑΙ 

19 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 

3310/2005 

22Α.5 - 23.3(στ) ΝΑΙ - ΝΑΙ 

20 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

23.8 ΝΑΙ - ΝΑΙ 

21 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ 

ΤΟΥ Ν. 4412/2016 

22Α.4 - 23.3(ε) ΝΑΙ - ΝΑΙ 

22 ΠΙΣΤΟΠΟΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ 22Α.4β - 23.3(γ) ΝΑΙ - ΝΑΙ 

23 ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΜΕΛΩΝ ∆Σ ΑΕ 22Α.1 ΝΑΙ - ΝΑΙ 

24 ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΕΠΕ - ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 22Α.2 - 23.3(ββ) ΝΑΙ - ΝΑΙ 

25 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΓΙΑ ΑΕ 

23.8 ΝΑΙ - ΝΑΙ 

26 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΕΦΑΜΟΡΓΗ ΑΑ∆Ε 

22.Α.4.Β - 23.3.(γ) ΝΑΙ - ΝΑΙ 

27 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ -ΦΕΚ Α. Ε. 23.8 ΝΑΙ - ΝΑΙ 
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5.την υπ’αριθµ 28/2017 µελέτη καθώς και τα σχετικά τεύχη δηµοπράτησης 
6. την υπ’αριθµ 281/2018 ΑΑΥ 
7. το ΦΕΚ Β’ 4534/21-12-2017 µε τα νέα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων 
8. το υπ’αριθµ 107/19-1-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχ/σης Ε.Π. Περ. ∆υτ Μακεδονίας , εκ νέου 
θετική γνώµη επί του σχεδίου διακήρυξης 
9. την σύµφωνη γνώµη της ΕΥ∆ΕΠ Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας (σχετικό e-mail προς το Γραφείο 
Προγραµµατισµού του ∆ήµου Εορδαίας)   
10. τις υπ’αριθµ 45/2018 & 66/2018 ΑΟΕ 
11. η υπ’αριθµ 10820/15-5-2018 διακήρυξη ∆ηµάρχου µε Α∆ΑΜ 18PROC003093982 
12. το 1ο πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας & την υπ’αριθµ 109/2018 ΑΟΕ 
13. την υπ’αριθµ 16330/1-8-2018 πρόσκληση στον προσωρινό ανάδοχο να προσκοµίσει τα 
δικαιολογητικά 
14. το 2ο πρακτικό ελεγχου των δικαιολογητικών 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

1 Εγκρίνει το  2ο πρακτικό  της Επιτροπής ∆ιενέργειας και αξιολόγησης ( έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου) , σύµφωνα µε το αρ 4.2 της διακήρυξης) της ανοικτής  ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης 
σύµβασης , για το έργο: « Κατασκευή χώρων Κέντρου διηµέρευσης – ηµερήσιας φροντίδας ατόµων µε ειδικές 
ανάγκες και στέγης υποστηριζόµενης διαβίωσης ατόµων µε νοητική υστέρηση στον ∆ήµο Εορδαίας» από το 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 2014-2020» (2017ΕΠ00510032) από το ΕΤΠΑ (80%) και 
εθνικούς πόρους (20%), .µε κωδικό MIS 5008015, αρ µελ 28/2017 προϋπολογισµού 3.200.000,00 ευρώ,το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης. 
2 Εγκρίνει το αποτέλεσµα της διαδικασίας όπως αυτό εµφαίνεται στο ως άνω πρακτικό και κατακυρώνει το 
αποτέλεσµα  της ανοικτής ηλεκτρονικής (µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ) διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, για το 
έργο « Κατασκευή χώρων Κέντρου διηµέρευσης – ηµερήσιας φροντίδας ατόµων µε ειδικές ανάγκες και 
στέγης υποστηριζόµενης διαβίωσης ατόµων µε νοητική υστέρηση στον ∆ήµο Εορδαίας» από το 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 2014-2020» (2017ΕΠ00510032) από το ΕΤΠΑ (80%) 
και εθνικούς πόρους (20%), .µε κωδικό MIS 5008015, αρ µελ 28/2017 προϋπολογισµού 3.200.000,00 ευρώ 
στον οριστικό ανάδοχο   «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ» µε ΑΦΜ 099315256 ∆ΟΥ Λαρισας , µε µέσο 
ποσοστό έκπτωσης πενήντα επτά και σαράντα δύο εκατοστά επί τις εκατό (57,42%). 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή , κατ’ εφαρµογή του σχετικού άρθρου της 
υπ’αρθµ 10820/15-5-2018 διακήρυξη ∆ηµάρχου µε Α∆ΑΜ 18PROC003093982. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 148/2018. 
 

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