
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Αριθµ. απόφ. 134/2018 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 3-9-2018 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:30 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε 
την αρ. πρωτ 17719/24-8-2018 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 πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισµού ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής του 
προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση 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 βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω  µέλη:   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Ευστάθιος Κατσίδης 

 

3. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος                              
4. Τσοκτουρίδης Ιωάννης  
5. Ιορδανίδης Φώτιος  
6. Θεοδοσιάδης Γεώργιος  
7. Στέφανος Μπίγγας  
8. Γιώργος Καραισκος  
9. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος   
  

Ο Πρόεδρος κ Σαββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε το αναπληρωµατικό µέλος από την συµπολίτευση κ. Πολυχρονίδης Κων/νος 
κατόπιν δήλωσης αδυναµίας του τακτικού µέλους κ. Καϊδη Απόστολου. 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  ,κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών το 
εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα για το οποίο όλα τα µέλη συµφώνησαν να συζητηθεί και έθεσε υπόψη τους 
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. 
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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. Με την υπ΄αρίθµ 115/2018 
Α.Ο.Ε εκρίθηκε το 1ο Πρακτικό ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του εν λόγο έργου. 
∆εδοµένου ότι δεν ασκήθηκε διοικητική προσφυγή, µε το υπ΄αρίθµ 16764/9-8-2018 έγγραφο της 
αναθέτουσας Αρχής κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά σύµφωνα µε την 
παρ. 4.2 της διακήρυξης. 
Με το από 30-8-2018 Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισµού ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής του 
προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση 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, στο οποίο 
αναφέρονται τα εξής: 
« Το παρόν Πρακτικό αφορά τον έλεγχο δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου του έργου: 
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΟΜΝΗΝΩΝ ∆.Ε. ΒΕΡΜΙΟΥ  
                                                       ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 89.000,00 Ευρώ (µε ΦΠΑ) 
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 
π.µ. (λήξη ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών) 

• Ηµεροµηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών: Πέµπτη 05 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 π.µ.  
Στην Πτολεµαΐδα την 30η Αυγούστου 2018 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθαν σε συνεδρίαση στα 
γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας οι: 
1. Βενέσης Χρήστος, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός µε Α΄β ως Πρόεδρος. 
1. Μαυροµατίδου Αικατερίνη, ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός µε Α΄β, ως µέλος 
3. Μπάκανος Παναγιώτης, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός µε Α΄β, ως µέλος 
σύµφωνα µε την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία του ανωτέρου έργου η 
οποία συγκροτήθηκε µε την αρ. 78/2018 ΑΟΕ (Α∆Α:7Θ8ΒΩΡ6-Ψ0Υ) της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Εορδαίας. 
∆ιαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου:  
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
1. Τους όρους ∆ιακήρυξης του έργου που εγκρίθηκε µε την 55/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής                
του ∆ήµου Εορδαίας 
2. Την µε αριθµ. 115/2018 (Α∆Α: Ω4ΝΛΩΡ6-Γ14) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας  
για την έγκριση του Πρακτικού Ι του ∆ιαγωνισµού της 29ης Ιουνίου 2018, του έργου:  «ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΟΜΝΗΝΩΝ ∆.Ε. ΒΕΡΜΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ». 
3. Το γεγονός ότι αναρτήθηκε η ως άνω απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Έγκρισης του Πρακτικού Ι στην 
Ηλεκτρονική Πλατφόρµα ΕΣΗ∆ΗΣ διεξαγωγής του διαγωνισµού κοινοποιώντας την απόφαση έγκριση του 
αποτελέσµατος του ∆ιαγωνισµού σε κάθε προσφέροντα Οικονοµικό Φορέα. Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε 
καµία ένσταση κατά της παραπάνω πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας 
των δέκα (10) ηµερών (άρθρο 4.3 της ∆ιακήρυξης), από την κοινοποίηση της. 
4. Το από 10-08-2018 (συνηµµένο το υπ’ αριθµ. 16764/9-08-2018 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής) 
ηλεκτρονικό µήνυµα, µέσω του συστήµατος του ΕΣΗ∆ΗΣ, προς τον προσωρινό Ανάδοχο, που είναι ο 
οικονοµικός φορέας «ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ» µε το οποίο καλείται εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) 
ηµερών σύµφωνα µε την παρ. 4.2 της ∆ιακήρυξης, να υποβάλλει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά 
µέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, προκειµένου να γίνει η κατακύρωση. 
5.  Την εµπρόθεσµη και νόµιµη ανάρτηση στην πλατφόρµα ΕΣΗ∆ΗΣ των ∆ικαιολογητικών του Προσωρινού 
Αναδόχου στις 13-08-2018. 
6. Την εµπρόθεσµη κατάθεση από τον οικονοµικό φορέα «ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ» στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής του µε αριθµ. πρωτ. 16986/13-08-2018 σφραγισµένου φακέλου δικαιολογητικών.     
συνεδρίασε στις 30-08-2018 και προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου και στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών.  Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου διαπίστωσε την ορθότητα-
πληρότητα των δικαιολογητικών και συγκεκριµένα ότι: 
α) όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν βρίσκονται σε συµφωνία µε τα δηλωθέντα στο     
Τ.Ε.Υ.∆. και 
 β)  όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ήταν σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς του 
οικονοµικού φορέα «ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ» και προχώρησε στη σύνταξη και έκδοση του παρόντος 
πρακτικού, µε το οποίο  

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ 
για την κατακύρωση της Σύµβασης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. 
ΚΟΜΝΗΝΩΝ ∆.Ε. ΒΕΡΜΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» στον οικονοµικό φορέα «ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε∆Ε ΙΜΕΡΑΣ 36 ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆Α» που εδρεύει στην Πτολεµαΐδα, µε µέσο ποσοστό 

ΑΔΑ: 72Λ6ΩΡ6-ΑΝ6



έκπτωσης πενήντα ένα και σαράντα τοις εκατό (51,40%) και υποβάλλει το πρακτικό στην Αναθέτουσα Αρχή 
προς έγκριση του. 
Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα και υπογράφεται...».  
 
Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
 
     Αριθµ. Αποφ. 134/2018 

   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

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 1ο πρακτικό της Επιτροπής 
12. την υπ΄αρίθµ 115/2018 ΑΟΕ 
13. το από 30-8-2018 2ο Πρακτικό της Επιτροπής  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα 

 
1. Εγκρίνει το από 30-8-2018 πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής του 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 µελ.6/2014  , 
προϋπολογισµού 89.000,00 ευρώ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστo στοιχείo της παρούσης.  
2. Εγκρίνει το αποτέλεσµα της διαδικασίας όπως αυτό εµφαίνεται στα ως άνω πρακτικό και 
κατακυρώνει το αποτέλεσµα  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 µελ.6/2014  , προϋπολογισµού 89.000,00 ευρώ, στον οριστικό ανάδοχο « ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε∆Ε» , ∆/νση Ιµέρας 36 Πτολεµαϊδα, µε Α.Φ.Μ 034318272 ∆.Ο.Υ 

Πτολεµαϊδας,  µε µέσο ποσοστό έκπτωσης πενήντα ένα και σαράντα τοις εκατό (51,40 %).  
 
                           Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 134/2018. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σαββας Ζαµανιδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ευστάθιος Κατσίδης  
Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος  
Τσοκτουρίδης Ιωάννης  
Ιορδανίδης Φώτιος 
Θεοδοσιάδης Γεώργιος 
Στέφανος Μπίγγας 
Γεωργιος Καραισκος 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
 
                             

                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                                                                      Σάββας Ζαµανίδης 

ΑΔΑ: 72Λ6ΩΡ6-ΑΝ6


		2018-09-05T10:26:33+0300
	Athens




