
 

 

 

 

           
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Αριθµ. απόφ 150/2018 
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, όπως ορίστηκε µε 
την αρ. πρωτ 19374/14-9-2018 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 και ελέγχου και βαθµολόγησης των 
τεχνικών προσφορών, της Επιτροπής διενέργειας  της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης µελέτης  για την «Ανέγερση  2ου ΕΠΑΛ Πτολεµαϊδας ∆ήµου 
Εορδαίας», προϋπολογισµού 74.044,69ευρώ. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  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 εισηγούµενος το ανωτέρω  
ηµερήσιας διάταξης θέµα , έθεσε υπόψη των µελών την υπ’αριθµ 75/2018 Α∆Σ µε την οποία τροποποιήθηκε 
το τεχνικό πρόγραµµα έτους 2018 , ο προϋπολογισµός του οικ έτους 2018 και εγγράφηκε πίστωση ύψους 
74.044,69 ευρώ ( πιστώσεις ΕΑΠ) στον νέο ΚΑ 15.7411.0024 µε τίτλο : « Ανέγερση  2ου ΕΠΑΛ Πτολεµαϊδας 
∆ήµου Εορδαίας». Επιπλέον αποφασίστηκε  να δηµοπρατηθεί η εκπόνηση της µελέτης  για την «Ανέγερση  2ου 

ΕΠΑΛ Πτολεµαϊδας ∆ήµου Εορδαίας» προϋπολογισµού 74.044,69 ευρώ µε συνοπτικό διαγωνισµό κατ 
εφαρµογή του αρ 117 του Ν 4412/2016.   
Με την υπ΄αρίθµ 64/2018 Α.Ο.Ε  αποφασίσαµε σχετικά :  
α) µε την ψήφιση πίστωσης ύψους 74.044,69  ευρώ ΚΑ 15.7411.0024 ( πιστώσεις ΕΑΠ)  ,  
β) για τον τρόπο ανάθεσης της µελέτης µε  ανοικτή συνοπτική διαδικασία, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής,  
γ) για την έγκριση της µελέτης και την κατάρτιση των όρων της ∆ιακήρυξης,  
Η συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του ως άνω διαγωνισµού έγινε µε την υπ΄αρίθµ 41/2018 Α.∆.Σ. 
Κατόπιν των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ΄αρίθµ 14057/27-6-2018 Αναλυτική- Περιληπτική διακήρυξη ∆ηµάρχου 
και ορίστηκε ως ηµεροµηνία υποβολής προσφορών η Τρίτη 17-7-2018 και ώρα 10:00 π.µ.  
 
Η Επιτροπή διαγωνισµού µας απέστειλε το υπ΄αρίθµ 15824/24-7-2018 πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών 
συµµετοχής και ελέγχου και βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών, το οποίο και θέτω υπόψη σας : 
 
«…….Για τη µελέτη του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ΟΥ ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ», συνολικού 

προϋπολογισµού: 74.044,69 (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

 

ΑΔΑ: ΩΕ6ΜΩΡ6-Ν0Ω



 

 

 

 

Κριτήριο Επιλογής : Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µετά την αξιολόγηση των 
Τεχνικών και Οικονοµικών Προσφορών των ∆ιαγωνιζοµένων. 

Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής Προσφορών : Τρίτη 17-07-2018 και ώρα  10:00 π.µ.  

Στην Πτολεµαϊδα την  17 Ιουλίου 2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.µ. συνήλθαν σε δηµόσια συνεδρίαση 
στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας οι: 

1. ∆εληγεώργη Ευτέρπη, Αρχιτέκτων Μηχανικός µε Α΄β, τακτικό µέλος και Πρόεδρος. 
2. Σιδέρης Αστέριος, Μηχανολόγος Μηχανικός µε Α΄β, τακτικό µέλος 
3. Μπιτάκης Σταύρος, Πολιτικός Μηχανικός, αναπληρωµατικό µέλος, εκπρόσωπος ΤΕΕ 

που αποτελούν την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανοιχτή διαδικασία της ανωτέρω µελέτης σύµφωνα µε την 
Αρ. 64/2018 ΑΟΕ (Α∆Α:6ΝΚ0ΩΡ6-86Ν) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας. Το 
ορισµένο από την ΠΕΣΕ∆Ε µέλος (τακτικό/αναπληρωµατικό)  δεν παραβρέθηκε. 

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν η 17η Ιουλίου 2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. 
Ενώπιον της επιτροπής δεν υποβλήθηκαν προσφορές. Η πρόεδρος της επιτροπής επικοινώνησε µε το 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής και διαπίστωσε ότι υποβλήθηκε µια προσφορά κατά το άρθρο 3.1 της 
διακήρυξης. Μέλος της επιτροπής, κατ’εντολή της προέδρου, µετέβη και παρέλαβε την προσφορά.     

Η προσφορά που υποβλήθηκε ταχυδροµικώς στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας και παραλήφθηκε από την 
επιτροπή είναι η ακόλουθη: 

Α/Α 
Επωνυµία 

Προσφέροντα 
Κατηγορία/Τάξη 

Εξουσιοδοτηµένος 
Εκπρόσωπος 

Χρόνος Υποβολής 
Προσφοράς 

1 ΥΕΤΟΣ Α.Ε. 8/∆ & 14/Α Σπυρίδης Άνθιµος 17/07/2018 08:59π.µ. 

 

Η επιτροπή έλεγξε την υποβληθείσα προσφορά σύµφωνα µε το άρθρο 3 της διακήρυξης και πιο συγκεκριµένα 
διαπίστωσε ότι η προσφορά υποβλήθηκε σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος ανέγραφε ευκρινώς τα από την 
παρ. 3.2 του άρθρου 3 της διακήρυξης στοιχεία και συνοδευόταν από αίτηση υποβολής προσφοράς στο 
διαγωνισµό, η οποία ανέγραφε το διαγωνισµό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος, 
δηλαδή επωνυµία (ή ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδροµική 
διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, e-mail). 

Εντός του φακέλου προσφοράς περιέχονταν τρείς ξεχωριστοί σφραγισµένοι υποφάκελοι µε τις ενδείξεις: 

- ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

- Τεχνική Προσφορά 

- Οικονοµική προσφορά  

οι οποίοι έφεραν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 3.2 του άρθρου 3 της διακήρυξης. 

Η επιτροπή, µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, γνωστοποίησε µε έγγραφο του προέδρου της, 
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, στον προσφέροντα τον τόπο, την ηµεροµηνία και την ώρα της δηµόσιας 
συνεδρίασης για την αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών, καθώς ο συµµετέχων πληρούσε τις 
προϋποθέσεις συµµετοχής. Η συνεδρίαση ορίσθηκε την Τρίτη 24-07-2018 και ώρα 11:00π.µ.  στα γραφεία της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Εορδαίας.  

Στην Πτολεµαϊδα την  24 Ιουλίου 2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.µ. συνήλθαν σε δηµόσια συνεδρίαση 
στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας οι: 

1. ∆εληγεώργη Ευτέρπη, Αρχιτέκτων Μηχανικός µε Α΄β, τακτικό µέλος και Πρόεδρος. 
2. Σιδέρης Αστέριος, Μηχανολόγος Μηχανικός µε Α΄β, τακτικό µέλος 
3. Τζίτζικας Γεώργιος, Τοπογράφος Μηχανικός, τακτικό µέλος, εκπρόσωπος ΤΕΕ 

που αποτελούν την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανοιχτή διαδικασία της ανωτέρω µελέτης σύµφωνα µε την 
Αρ. 64/2018 ΑΟΕ (Α∆Α:6ΝΚ0ΩΡ6-86Ν) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας. Το 
ορισµένο από την ΠΕΣΕ∆Ε µέλος (τακτικό/αναπληρωµατικό)  δεν παραβρέθηκε. Ο προσφέρων, παρόλο που 
νοµίµως κλήθηκε από την πρόεδρο του διαγωνισµού, δεν παραβρέθηκε. 

Η επιτροπή συνεδρίασε για την αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών, σύµφωνα µε το άρθρο 4 της 
διακήρυξης.  

Η Επιτροπή αποσφράγισε την Τεχνική Προσφορά  του συµµετέχοντα και  έλεγξε την πληρότητα αυτής 
σύµφωνα µε την παράγραφο 20.2 του άρθρου 20 της διακήρυξης. Η Τεχνική Προσφορά βρέθηκε πλήρης. 

 

ΑΔΑ: ΩΕ6ΜΩΡ6-Ν0Ω



 

 

 

 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή  προχώρησε στην αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς µε βάση τα κριτήρια 
ανάθεσης του άρθρου 21 της διακήρυξης. 

Η Επιτροπή, αφού εξέτασε πλήρως την Τεχνική Προσφορά, προχώρησε στην αξιολόγηση της σύµφωνα µε 
των ακόλουθο πίνακα: 

Α/Α Κριτήριο 
Βαθµολογία 

(1÷100) 

Βαρύτητα 
Κριτηρίου 

(%) 

Βαθµολογία Χ 
Βαρύτητα 
Κριτηρίου 

1 Κριτήριο 1ο Τεχνικής Προσφοράς 70 40% 28 
2 Κριτήριο 2ο Τεχνικής Προσφοράς 80 30% 24 
3 Κριτήριο 3ο Τεχνικής Προσφοράς 80 30% 24 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 76 
 

Η Τεχνική Προσφορά πληροί την ελάχιστη επιµέρους βαθµολογία των κριτηρίων του άρθρου 21.1 της 
διακήρυξης και εποµένως γίνεται αποδεκτή. 

Το παρόν συντάχθηκε σε τρείς (3) σελίδες και τέσσερα (4) αντίγραφα και υπογράφεται από την 
πρόεδρο και τα µέλη της επιτροπής διαγωνισµού…..». 
 
Ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά µε την έγκριση ή µη του  Πρακτικού ελέγχου των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και ελέγχου και βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών. 
 
 

Αριθµ. απόφ. 150/2018 
 

 
  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
 
1) τις διατάξεις του αρ 72 του Ν3852/2010  
2)τις διατάξεις του Ν 4412/2016,  
3)την75/2018 & την υπ΄αρίθµ 41/2018 αποφάσεις του ∆.Σ ,  
4) την τεχνική έκθεση, την προεκτίµηση της αµοιβής,  
5) τις διατάξεις του Π.∆.80/2016 & η υπ΄αρίθµ 11096/2018 ΑΑΥ 
6) την υπ΄αρίθµ 14057/27-6-2018 Αναλυτική- Περιληπτική διακήρυξη ∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ: 18PROC003336039) 
7) το µε αρίθµ πρωτ. 15824/24-7-2018 πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και ελέγχου και 
βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

 
1. Εγκρίνει το  υπ΄αρίθµ  15824/24-7-2018 πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και ελέγχου 
και βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών, της Επιτροπής διενέργειας  της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας 
σύναψης δηµόσιας σύµβασης για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης µελέτης  για την «Ανέγερση  2ου ΕΠΑΛ 
Πτολεµαϊδας ∆ήµου Εορδαίας» προϋπολογισµού 74.044,69 ευρώ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο 
της παρούσης. 

2. Εγκρίνει το αποτέλεσµα της διαδικασίας , µε την βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών µε την εφαρµογή 
των κριτηρίων ανάθεσης µετά τον έλεγχό τους από την επιτροπή διαγωνισµού, όπως αυτό εµφαίνεται στο ως 
άνω πρακτικό. 

Κατά της απόφασης έγκρισης του πρακτικού, η οποία έχει κοινοποιηθεί µε επιµέλεια της αναθέτουσας αρχής, 
χωρεί ένσταση κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 6 της µε αρ.πρωτ. 14057/27-6-2018 Αναλυτικής 
διακήρυξης ∆ηµάρχου µε Α∆ΑΜ 18PROC003336039. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 150/2018. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    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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