
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 164/2018  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 14ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 18-10-2018 ηµέρα Πέµπτη 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. 21389/10-10-2018 πρόσκληση του 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: «Βελτίωση – συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 
επί των οδών Γράµµου Ο.Τ. 296, Χαλδειας  & ∆ήµητρας & Αργυρουπολεως », αρ µελ  24 /2017, 
προϋπολογισµού 197.270,00 ευρώ ΣΑΕΠ 041.Ορισµός αναδόχου. 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
       
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

Σάββας Ζαµανίδης 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης   
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Ευσταθιος Κατσιδης 
6. Καιδης Αποστολος 

 

7. Μπίγγας Στεφανος 
8. Γεωργιος Καραϊσκος 

 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Απόντος του Προέδρου κ Σάββα Ζαµανιδη, ο Αντιπρόεδρος Σοφοκλής Σιδηροπουλος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών ότι µε την υπ’αριθµ 304/2017 Α∆Σ αποφασίσθηκε η αποδοχή 
ποσού 197.270,00 ευρώ από πιστώσεις ΣΑΕΠ 041 , η τροποποίηση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 
2017 και του τεχνικού προγράµµατος αντίστοιχα, ενώ ψηφίστηκε η πίστωση 197.270,00  ευρώ από τον ΚΑ 
61.7336.0122 και καθορίσθηκε ο τρόπος  εκτέλεσης του έργου µε τίτλο: «Βελτίωση συντήρηση αθλητικών 
εγκαταστάσεων επί των οδών Γράµµου ΟΤ 296, Χαλδείας & ∆ήµητρας και Αργυρουπόλεως.», αρ µελ 
24/2017, προϋπολογισµού 197.270,00 ευρώ , µε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης. 
  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  47/2018 ΑΟΕ  ενώ  η συγκρότηση της Επιτροπής µε την 80/2018 ΑΟΕ. Με την 6/2018 
ΑΟΕ αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης 197.270,00  ευρώ από τον ΚΑ 61.7336.0122 του 
προϋπολογισµού οικ έτους 2018 και εκδόθηκε η υπ’αριθµ 277/2018 ΑΑΥ. 
Κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ’αριθµ 11687/29-5-2018 διακήρυξη ∆ηµάρχου µε Α∆ΑΜ 
18PROC003166080  και αναρτήθηκε στο ΕΣΗ∆ΗΣ µε α/α συστήµατος 73695. Στις 28 Ιουνίου 2018 έγινε η 
αποσφράγιση των προσφορών και η Επιτροπή διαγωνισµού συνέταξε το σχετικό πρακτικό το οποίο και 
εγκρίθηκε µε την 103/2018 ΑΟΕ. ∆εδοµένου ότι δεν κατατέθηκε διοικητική προσφυγή κατά της 
προαναφερόµενης ΑΟΕ , κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος µε την υπ’αριθµ.16322/1-8-2018 πρόσκληση να 
προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η επιτροπή προεβη στον έλεγχο αυτών και κάλεσε τον ανάδοχο 
µε την υπ’αριθµ 17984/29-8-2018 για την συµπλήρωση των ελλείψεων που διαπίστωσε . Ο προσωρινός 
ανάδοχος υπέβαλλε εµπρόθεσµα όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η επιτροπή συνέταξε το από 17-9-
2018 2ο πρακτικό το οποίο έχει ως εξής:    

 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 67ΦΣΩΡ6-ΜΞΦ



 
 

- 

 

 

 
 
 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ IΙ 

Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού (ΕΛΕΓΧΟΥ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) 

Του έργου: 
 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ Ο.Τ. 296, ΧΑΛ∆ΕΙΑΣ 

& ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ» 

συνολικού προϋπολογισµού: 197.270,00 (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

Κριτήριο Επιλογής : Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή. 

Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής Προσφορών : Παρασκευή 22-06-2018, 

ώρα 14:00π.µ. Ηµεροµηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών : Πέµπτη 28-06-2018, 

ώρα 10:00 π.µ. 

 

Στην Πτολεµαϊδα την 24 Αυγούστου 2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθαν σε 
δηµόσια συνεδρίαση στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας οι: 

1. Καρέτσου Φανή, Πολιτικός Μηχανικός µε Α΄β ως Πρόεδρος. 
2. Σιδέρης Αστέριος, Μηχανολόγος Μηχανικός µε Α΄β, ως µέλος 
3. Χατζηµουρατίδου Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός Τ..Ε. µε Α΄β, ως µέλος 

που αποτελούν την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία του ανωτέρου έργου 
σύµφωνα µε την Αρ. 80/2018 ΑΟΕ (Α∆Α:Ω2ΟΡΩΡ6-ΩΒΥ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Εορδαίας προκειµένου να διενεργήσουν τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
προσωρινού αναδόχου της ανοικτής διαδικασίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ Ο.Τ. 296, ΧΑΛ∆ΕΙΑΣ & ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ» µε αριθµό 
συστήµατος στην πλατφόρµα promitheus.gov.gr 73695. 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την αριθµ. µε Α∆ΑΜ: 18PROC003166080 2018-05-29 ∆ιακήρυξη ανοικτής διαδικασίας 
2. Το Πρακτικό Ι της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µε ηµεροµηνία 28-06-2018. 

3. Την υπ’ αριθµ. 103/18 (Α∆Α: 600ΟΩΡ6-∆ΑΩ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Εορδαίας µε την οποία εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ Ο.Τ. 296, ΧΑΛ∆ΕΙΑΣ & 
∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ» και κηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος της ανοικτής διαδικασίας ο 
οικονοµικός φορέας «ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» µε ποσοστό έκπτωσης 58,23%. 

4. Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω 103/18 (Α∆Α: 600ΟΩΡ6-∆ΑΩ) 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας. 

5. Την αριθ. πρωτ. οικ.16322/01-08-2018 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών. 
6. Την εµπρόθεσµη ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών από την «ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ο.Ε.», καθώς και την εµπρόθεσµη υποβολή τους σε έντυπη µορφή µε την αρ.πρ. 16874/10-
08- 2018 αίτηση 

 

προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι: 

• Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα. 

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

1. Φορολογική ενηµερότητα της εταιρείας Βαφειάδης ∆ηµήτριος & ΣΙΑ ΟΕ που να καλύπτει την 
ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών, ήτοι 22/06/2018, 

2. Ασφαλιστική ενηµερότητα της εταιρείας Βαφειάδης ∆ηµήτριος & ΣΙΑ ΟΕ που να καλύπτει την 
ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών, ήτοι 22/06/2018, 

ΑΔΑ: 67ΦΣΩΡ6-ΜΞΦ



 
 

- 

 

 

3. Ασφαλιστική ενηµερότητα του Βαφειάδη ∆ηµήτριου που να καλύπτει την ηµεροµηνία λήξης 
υποβολής των προσφορών, ήτοι 22/06/2018, 

4. Ασφαλιστική ενηµερότητα του Πουλίδη ∆ηµήτριου που να καλύπτει την ηµεροµηνία λήξης 
υποβολής των προσφορών, ήτοι 22/06/2018. 

Η Επιτροπή ενηµέρωσε, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρ. 4.2.γ της διακήρυξης, την  Αναθέτουσα Αρχή 
για την έλλειψη στα δικαιολογητικά του προσωρινού Αναδόχου µε το µε αρ. πρωτ. 17942/28-08-2018 
έγγραφο της, µέσω της επιλογής επικοινωνία της πλατφόρµας promitheus.gov.gr. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρ. 4.2.γ της διακήρυξης, ενηµέρωσε τον προσωρινό 
Ανάδοχο και όρισε προθεσµία πέντε (5) ηµερών για την υποβολή των συµπληρωµατικών 
δικαιολογητικών, µε το µε αρ. οικ.17984/29-08-2018 έγγραφο της. 

Ο Ανάδοχος υπέβαλλε εµπρόθεσµα, τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε έντυπη µορφή µε την 18296/04-09-
2018 

αίτηση του, τα ζητούµενα συµπληρωµατικά δικαιολογητικά. 

Στις 17-09-2018, ηµέρα ∆ευτέρα, συνεδρίασε η επιτροπή της Αρ. 80/2018 ΑΟΕ (Α∆Α:Ω2ΟΡΩΡ6-
ΩΒΥ) και αφού έλεγξε τα υποβληθέντα συµπληρωµατικά δικαιολογητικά διαπίστωσε ότι από τα 
δικαιολογητικά που συνολικά και εµπρόθεσµα προσκοµίστηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο προκύπτει 
ότι: 

• τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το ΤΕΥ∆ είναι αληθή, 

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

Γ  Ν  Ω  Μ Ο ∆ Ο Τ  Ε Ι 

για την κατακύρωση της Σύµβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ 
ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ Ο.Τ. 296, ΧΑΛ∆ΕΙΑΣ &  ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ», στον οικονοµικό φορέα 
«ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ   ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΚΑΙ   ΣΙΑ   Ο.Ε.»,   που εδρεύει  στην Πτολεµαϊδα, Π. Τσαλδάρη 8, τηλ: 
2463081987 και  ΑΦΜ: 099885996, µε µέση έκπτωση ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΟΜΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΤΟΙΣ 
ΕΚΑΤΟ(58,23%) και υποβάλλει το πρακτικό στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση του. 
Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα και υπογράφεται από τα µέλη της επιτροπής…». 
 

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
Αριθµ. απόφ. 164/2018 

  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 ισχύουν , το αρ 39 του Ν 4488/2017 και το αρ 107 του 
Ν4497/2017, τις διατάξεις του Ν4491/2017 
4. τις διατάξεις της ΚΥΑ 117384/26-10-2017 τ.Β3821. 
5. την 304/2017 Α∆Σ 
6.την υπ’αριθµ 24/2017 µελέτη καθώς και τα σχετικά τεύχη δηµοπράτησης 
7. το υπ’αριθµ 41056/20-11-2017 πρακτικό κλήρωσης  
8. την υπ’αριθµ 277/2018 ΑΑΥ 
9 τις υπ’αριθµ 219/2017 & 6/2018 ΑΟΕ 
10. το ΦΕΚ Β’ 4534/21-12-2017 τα νέα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων 
10. τις υπ’αριθµ 25/2018 & 47/2018 ΑΟΕ 
11.  το αποτέλεσµα της κλήρωσης ΜΗΜΕ∆ µε αριθµό ταυτότητας : mimed-ecb-a-2-id-aa 540-eba-2018-04-
23 κατ ‘ εφαρµογή της  υπ΄αριθµ ∆ΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 (ΦΕΚ Β΄4841) ,σχετ η υπ’αριθµ 80/2018 
ΑΟΕ 
12. η υπ’αριθµ 11687/29-5-2018 διακήρυξη ∆ηµάρχου µε Α∆ΑΜ 18PROC003166080 
13. το από 28-6-2018 πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισµού και την υπ’αριθµ 103/2018 ΑΟΕ 
14. τις υπ’αριθµ.16322/1-8-2018 & υπ’αριθµ 17984/29-8-2018 προσκλήσεις της αναθέτουσας στον 
προσωρινό ανάδοχο 
15. το από 17-9-2018 πρακτικό II  
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- 

 

 

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:  «Βελτίωση – συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων επί των οδών 
Γράµµου Ο.Τ. 296, Χαλδειας  & ∆ήµητρας & Αργυρουπολεως », αρ µελ  24 /2017, προϋπολογισµού 
197.270,00 ευρώ ΣΑΕΠ 041, 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: «Βελτίωση – συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων επί των οδών Γράµµου Ο.Τ. 296, Χαλδειας  & 
∆ήµητρας & Αργυρουπολεως », αρ µελ  24 /2017, προϋπολογισµού 197.270,00 ευρώ ΣΑΕΠ 041, στον 
οριστικό ανάδοχο «ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ   ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΚΑΙ   ΣΙΑ   Ο.Ε.»,   που εδρεύει  στην Πτολεµαϊδα, Π. 
Τσαλδάρη 8, ΑΦΜ: 099885996, µε µέση έκπτωση ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΟΜΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΤΟΙΣ 
ΕΚΑΤΟ(58,23%). 

 Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή , κατ’ εφαρµογή του σχετικού άρθρου της 
υπ’αριθµ 11687/29-5-2018 διακήρυξη ∆ηµάρχου µε Α∆ΑΜ 18PROC003166080. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 164/2018. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης 

Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Ευστάθιος Κατσιδης 
Καιδης Απόστολος 
Στέφανος Μπίγγας 

                   Γεώργιος Καραϊσκος 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 

ΑΔΑ: 67ΦΣΩΡ6-ΜΞΦ
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