
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Αριθµ. απόφ. 142/2018 
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 ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής του προσωρινού αναδόχου και 
λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου : «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώµατος οδικού 
δικτύου του ∆ήµου Εορδαίας», αρ µελ 20/2017, προϋπολογισµού 300.000,00 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 ότι µε 
την υπ’αριθµ 214/2017 Α∆Σ αποφασίσθηκε η εκτέλεση του έργου µε τίτλο: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού 
οδοστρώµατος οδικού δικτύου του ∆ήµου Εορδαίας», αρ µελ 20/2017, προϋπολογισµού 300.000,00 ευρώ, 
µε ανοικτή  διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης. Επίσης µε την 143/2017 ΑΟΕ εγκρίθηκαν η µελέτη & 
τα τεχνικά τεύχη δηµοπράτησης του έργου , συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας της ανοικτής 
ηλεκτρονικής δηµοπρασίας και αποφασίσθηκε η επικαιροποιηση των όρων διακήρυξης κατ’ εφαρµογή της  
ΚΥΑ 83010/1098/26-7-2017 .Με την 204/2017 ΑΟΕ αποφασίσθηκε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του 
εν λόγω έργου . 
Με τις υπ’αριθµ 29/2018 & 48/2018 ΑΟΕ έγινε η επανακαταρτιση των όρων διακήρυξης του εν λόγω έργου, 
προκειµένου να εναρµονισθούν µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο ενώ συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας  µε 
την 79/2018 ΑΟΕ. 
Με την 6/2018 ΑΟΕ αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης 300.000,00 ευρώ από τον ΚΑ 30.7333.0074, 
από πιστώσεις ΣΑΤΑ του προϋπολογισµού οικ έτους 2018 και εκδόθηκε η υπ’αριθµ 223/2018 ΑΑΥ. 
Κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ’αριθµ  11312/21-5-2018 διακήρυξη ∆ηµάρχου µε Α∆ΑΜ 
18PROC003131996 και αναρτήθηκε στο ΕΣΗ∆ΗΣ µε Α/Α συστήµατος 72821 . Στις 21-6-2018 διενεργήθηκε 
η αποσφράγιση   των προσφορών και η επιτροπή διαγωνισµού συνέταξε το υπ’αριθµ 13765/21-6-2018 
πρακτικό, το οποίο και εγκρίθηκε µε την υπ΄αρίθµ 102/2018 Α.Ο.Ε. 
Η εν λόγο απόφαση κοινοποιήθηκε σε όλους τους προσφέροντες , ενώ δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση. 
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Στις 6-8-2018 ειδοποιήθηκε µέσω του συστήµατος του ΕΣΗ∆ΗΣ ο προσωρινός ανάδοχος «ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΑΤΕΒΕ», να υποβάλει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, τα οποία και κατέθεσε εµπρόθεσµα µε αρ. πρωτ. 
16800/9-8-2018. 
Κατόπιν τούτων θέτω υπόψη σας το από 14-8-2018 2ο Πρακτικό της Επιτροπής, το οποίο έχει ως εξής: 
 
«…Στην Πτολεµαΐδα την 14η Αυγούστου 2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθαν σε συνεδρίαση 
στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας οι: 
 
α ) Μπαλοδήµος Νικόλαος Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ µε Α΄βαθµό (Πρόεδρος) 
β ) Γκαµπούρας ∆ηµήτριος Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ µε Α΄βαθµό (Τακτικό µέλος) 
γ ) Στάθης Χρήστος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ µε Α΄βαθµό (Τακτικό µέλος) 
 
αποτελούντες την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτελέσεων των εργασιών του αναφερόµενου στην επικεφαλίδα έργου, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή), σε εκτέλεση της 
υπ΄αριθµ. 79/09-05-2018 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, για να προβούν στην 
αποσφράγιση και τον έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των προσκοµισθέντων δικαιολογητικών από 
τον «προσωρινό ανάδοχο», σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην Αναλυτική ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας.   
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

• Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής Προσφορών : Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00 
µ.µ  (λήξη ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών) 

• Ηµεροµηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών : Πέµπτη 21 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:00 
π.µ. 

• Συντάχθηκε το από 21-06-2018 Πρακτικό Ι, µε το οποίο η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται την 
ανάθεση της σύµβασης στον µειοδότη µε την επωνυµία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ», µε ποσοστό έκπτωσης 
54,81%. 

• Με την υπ΄αριθµ. 102/09-07-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, 
εγκρίθηκε το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας του έργου, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους 
προσφέροντες. 

• Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση. 
• Στις 06-08-2018 ειδοποιήθηκε µέσω του συστήµατος του ΕΣΗ∆ΗΣ ο «προσωρινός ανάδοχος» που 

είναι η εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ», να υποβάλει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά προκειµένου να 
γίνει η κατακύρωση. 

• Η εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ» κατέθεσε εµπρόθεσµα στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής τον 
µε αριθµ. πρωτ. 16800/09-08-2018 σφραγισµένο φάκελο δικαιολογητικών. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου και στον έλεγχο 
των δικαιολογητικών. Η εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ» διαθέτει Ενηµερότητα Πτυχίου µε αριθµ. 18246 (µε 
ισχύ έως  13/02/2019) και ως εκ τούτου απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών 
που περιγράφονται στο άρθρο 23.9.(β) της ∆ιακήρυξης. Όσα δικαιολογητικά δεν καλυπτόταν από την 
Ενηµερότητα Πτυχίου καθώς και όσα είχαν λήξει, προσκοµίστηκαν επικαιροποιηµένα. 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών και διαπίστωσε την ορθότητα 
– πληρότητα αυτών, προχώρησε στη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού, το οποίο υπογράφεται 
ως εξής….». 
 
 
Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
 
 
     Αριθµ. Αποφ. 142/2018 

 

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

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’, 
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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 214/2017Α∆Σ   
5.την υπ’αριθµ 20/2017 µελέτη καθώς και τα σχετικά τεύχη δηµοπράτησης 
6. 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 
7. τις διατάξεις της ΚΥΑ 117384/26-10-2017 τ.Β3821 
8. την υπ’αριθµ 223/2018 ΑΑΥ 
9. τις υπ’αριθµ 143/2017,204/2017 & 6/2018 ΑΟΕ 
10. το ΦΕΚ Β’ 4534/21-12-2017 µε τα νέα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων 
11. τις υπ’αριθµ 29/2018 & 48/2018 ΑΟΕ 
12.  το αποτέλεσµα της κλήρωσης ΜΗΜΕ∆ µε αριθµό ταυτότητας : mimed-ecb-a-2-id-aa 587-eba-2018-04-
23 κατ ‘ εφαρµογή της  υπ΄αριθµ ∆ΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 (ΦΕΚ Β΄4841) και η σχετική 79/2018 ΑΟΕ 
13. την υπ’αριθµ  11312/21-5-2018 διακήρυξη ∆ηµάρχου µε Α∆ΑΜ 18PROC003131996 
14. το υπ’αριθµ 13765/21-6-2018 1ο πρακτικό της Επιτροπής 
15. την υπ΄ αρίθµ 102/2018 Α.Ο.Ε 
16. το από 14-8-2018 2ο Πρακτικό της Επιτροπής 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα 

 
1. Εγκρίνει το από 14-8-2018 πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής του προσωρινού 
αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου : «Επισκευή φθορών ασφαλτικού 
οδοστρώµατος οδικού δικτύου του ∆ήµου Εορδαίας», αρ µελ 20/2017, προϋπολογισµού 300.000,00 ευρώ, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 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: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώµατος οδικού δικτύου του ∆ήµου 
Εορδαίας», αρ µελ 20/2017, προϋπολογισµού 300.000,00 ευρώ, στον οριστικό ανάδοχο « ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ» , 

που εδρεύει στα Γρεβενά ∆/νση Παύλου Μελά 57, µε Α.Φ.Μ 094162928 ∆.Ο.Υ Γρεβενών,  µε µέσο ποσοστό 
έκπτωσης πενήντα τέσσερα και ογδόντα ένα εκατοστά επί τις εκατό (54,81%). 
 
                           Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 142/2018. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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 
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