
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Αριθµ. απόφ 151/2018 
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 12-θεσιου δηµοτικού σχολείου στην 
περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεµαΐδας », αρ µελ 11/2013 , προϋπολογισµού 3.944.700,00 ευρώ , πιστώσεις από ΕΠ 
«∆υτ. Μακεδονία 2014-2020» (2017ΕΠ00510009) ΕΤΠΑ 80% & Εθνικούς Πόρους 20% µε MIS 5003194, 
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 Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών  ότι µε 
την υπ’αριθµ 126/2017 Α∆Σ έγινε αποδεκτή η υπ’αριθµ 1490/2-5-2017 απόφαση ένταξης της πράξης, µε 
τίτλο: «Κατασκευή 12-θεσιου δηµοτικού σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεµαΐδας » στο ΕΠ «∆υτ. 
Μακεδονία 2014-2020» (2017ΕΠ00510009) ΕΤΠΑ 80% & Εθνικούς Πόρους 20% µε MIS 5003194, τροπ/κε το 
τεχνικό πρόγραµµα 2017 και ο προϋπολογισµός οικ έτους 2017 εγγράφοντας πίστωση ύψους 3.997.517,65 
ευρώ στον ΚΑ 69.7311.0048 από όπου και ψηφίσθηκε ισόποση πίστωση .  
  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  44/2018 ΑΟΕ  ενώ  η συγκρότηση της Επιτροπής µε την 65/2018 ΑΟΕ. Με την 6/2018 ΑΟΕ 
αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης 3.944.700,00 ευρώ ( ΕΤΠΑ 80% & Εθνικούς Πόρους 20% µε MIS 
5003194) από τον ΚΑ 69.7311.0048  του προϋπολογισµού οικ έτους 2018 και εκδόθηκε η υπ’αριθµ 242/2018 
ΑΑΥ. 
Κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ’αριθµ 10315/8-5-2018 διακήρυξη ∆ηµάρχου µε Α∆ΑΜ 
18PROC003057538  και αναρτήθηκε στο ΕΣΗ∆ΗΣ µε α/α συστηµατος 72821. Στις 7 Ιουνίου 2018 έγινε η 
αποσφράγιση των προσφορών και η Επιτροπή διαγωνισµού συνέταξε το από 26-6-2018 πρακτικό, το οποίο 
εγκρίθηκε µε την 104/2018 ΑΟΕ. Κατά της σχετικής ΑΟΕ δεν ασκήθηκε προδικαστική προσφυγή. 
Σε συνέχεια των ανωτέρω µε την υπ’αριθµ 16329/1-8-2018 πρόσκληση κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος να 
προσκοµίσει τα δικαιολογητικά  της διακήρυξης, ο οποίος και τα κατέθεσε εµπρόθεσµα (7-8-2018 εµπρόθεσµη 
ηλεκτρονική υποβολή).  
Η Επιτροπή προεβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών και συνέταξε το από 3-9-2018 2ο πρακτικό , στο οποίο 
αναφέρονται τα εξής: 
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«  …… ΠΡΑΚΤΙΚΟ II Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού ( Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ  

∆ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Ω Ν  -  Κ Α Τ Α Κ Υ Ρ Ω Σ Η Σ )  

Του έργου: «Κατασκευή 12-θεσιου δηµοτικού σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεµαΐδας » 

συνολικού προϋπολογισµού: 3.944.700,00 (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

Κριτήριο Επιλογής : Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή. Ως 
ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 1-6-2018, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 14.00 µ.µ. 

Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε η 7-6-2018, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 10.00 π.µ. 

Στην Πτολεµαίδα σήµερα την 3η Σεµπτεµβρίου 2018 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθαν σε 
δηµόσια συνεδρίαση οι: 

• Μπάκανος Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός ως Πρόεδρος. 

• Στραβού Βασιλική, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, ως µέλος 

• Μπαλοδήµος Νικόλαος, Μηχανολόγος Μηχανικός, ως µέλος 

• Σπάτας Ευάγγελος, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, ως µέλος 

• Παπακώστα Ελευθερία, Μεταλλειολόγος Μηχανικός ως µέλος εκπρόσωπος ΤΕΕ 

• Πολιτίδης Θεόδωρος, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, ως µέλος εκπρόσωπος ΣΠΕ∆Ε 

• Ιορδανιδης Φώτιος, ως µέλος ∆ηµοτικός Σύµβουλος ΠΕ∆ 

που αποτελούν την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία του ανωτέρου έργου 

σύµφωνα µε την Με την υπ'αριθµ 65/2018 ΑΟΕ (Α∆Α:ΨΗ36ΩΡ6-ΒΤΜ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας, προκειµένου να διενεργήσουν τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

προσωρινού αναδόχου της ανοικτής διαδικασίας του έργου: «Κατασκευή 12-θεσιου δηµοτικού σχολείου στην 

περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεµαΐδας». Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την µε αρ. 10315/8-5-2018 ∆ιακήρυξη ανοικτής διαδικασίας 

2. Το Πρακτικό Ι της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µε ηµεροµηνία 26-6-2018. 

3. Την Αριθµ 104/9-7-2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας για την
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ανάθεση της σύµβασης στον προσωρινό ανάδοχο µειοδότη την ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

«ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.-∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην 

Κοζάνη, µε µέση έκπτωση πενήντα τέσσερα και ογδόντα τοις εκατό (54,80 %). 

4. Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. 

5. Την αριθ.πρωτ. 16329/1-8-2018 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών. 

6. Την από 7/8/2018 εµπρόθεσµη ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών από την ΕΝΩΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ «ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.-∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

Προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι: 

• Τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το ΤΕΥ∆ είναι αληθή. 

• Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά υποβλήθηκαν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα. 

• Από τα δικαιολογητικά που προσκοµίστηκαν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 21, 22, 23 της διακήρυξης και 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ 

για την κατακύρωση της Σύµβασης του έργου «Κατασκευή 12-θεσιου δηµοτικού σχολείου στην περιοχή 

ΚΕΠΤΣΕ Πτολεµαΐδας», στην «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ «ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.-

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Κοζάνη, µε µέση έκπτωση πενήντα 

τέσσερα και ογδόντα τοις εκατό (54,80 %) και υποβάλλει το πρακτικό στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση 

του. 

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα και υπογράφεται. 

ΚΟΖΑΝΗ 3/9/2018 

………» 
 
Ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
   

Αριθµ. απόφ. 151/2018 
 

  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 ισχυουν, το αρ 39 του Ν4488/2017 & το αρ 107 του 
Ν4497/2017 
4. την 126/2017 Α∆Σ 
5.την υπ’αριθµ 11/2013 µελέτη καθώς και τα σχετικά τεύχη δηµοπράτησης 
6. το υπ’αριθµ 29571/25-8-2017   πρακτικό κλήρωσης  
7. τις διατάξεις του Π.∆.80/2016  
8. τις διατάξεις του Ν 4472/2017 ( ΦΕΚ Α/74/ 19-5-2017) 
9. την απόφαση του ΥΠΟΜΕ∆Ι ∆ΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/4-5-2017 (ΦΕΚ 1746/19-5-2017τ.Β) 
10. το υπ’αριθµ 862/24-8-2017 έγγραφό του το ΤΕΕ Τµήµα ∆υτ. Μακεδονίας, το υπ’αριθµ 74/24-8-2017 
έγγραφό του  Σύνδεσµου Πιστοποιηµένων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων & το υπ’αριθµ 270/25-8-2017 
έγγραφο της ΠΕ∆ ∆υτ Μακεδονίας   
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11. την υπ’αριθµ 117384/26-10-2017 ΚΥΑ (Β’3821) , το ΦΕΚ Β’ 4534/21-12-2017 µε τα νέα πρότυπα τεύχη 
διακηρύξεων 
12. την υπ’αριθµ 242/2018 ΑΑΥ 
13. τις υπ’αριθµ 144/2017 & 6/2018 ΑΟΕ 
14. το υπ’αριθµ 28/11-1-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχ/σης Ε.Π. Περ. ∆υτ Μακεδονίας , εκ νέου 
θετική γνώµη επί του σχεδίου διακήρυξης 
15. την υπ’αριθµ 28-2018 ΑΟΕ 
16.  την σύµφωνη γνώµη της ΕΥ∆ΕΠ Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας (σχετικό e-mail προς το Γραφείο 
Προγραµµατισµού του ∆ήµου Εορδαίας) 
17. τις υπ΄αρίθµ 44/2018 & 65/2018 Α.Ο.Ε 
18. την υπ΄αρίθµ 10315/8-5-2018 διακήρυξη  
19. το από 26-6-2018 1ο Πρακτικό της Επιτροπής  
20. την υπ΄αρίθµ 104/2018 Α.Ο.Ε 
21. την υπ΄αρίθµ 16329/1-8-2018 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών  
22. την από 7-8-2018 εµπρόθεσµη ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών 
23. το από 3-9-2018 2ο Πρακτικό της Επιτροπής   
 
 

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 12-θεσιου δηµοτικού σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεµαΐδας », αρ 
µελ 11/2013 , προϋπολογισµού 3.944.700,00 ευρώ , πιστώσεις από ΕΠ «∆υτ. Μακεδονία 2014-2020» 
(2017ΕΠ00510009) ΕΤΠΑ 80% & Εθνικούς Πόρους 20% µε MIS 5003194, 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 12-θεσιου δηµοτικού σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεµαΐδας », αρ µελ 11/2013 , 
προϋπολογισµού 3.944.700,00 ευρώ , πιστώσεις από ΕΠ «∆υτ. Μακεδονία 2014-2020» (2017ΕΠ00510009) 
ΕΤΠΑ 80% & Εθνικούς Πόρους 20% µε MIS 5003194, στον οριστικό ανάδοχο ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ «ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε- ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που 
εδρεύει στην Κοζάνη (σχετ.21.3 της υπ΄αρίθµ, 10315/8-5-2018 διακήρυξης), µε µέσο ποσοστό έκπτωσης 
πενήντα τέσσερα και ογδόντα τοις εκατό (54,80%). 

 Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή , κατ’ εφαρµογή του σχετικού άρθρου της 
υπ’αρθµ 10315/8-5-2018 διακήρυξης µε Α∆ΑΜ 18PROC003057538. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 151/2018. 
 

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