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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 168/2018  
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 1ου πρακτικού (στάδιο προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής 
διαδικασίας για την σύναψη  δηµόσιας σύµβασης για το έργο  : «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πύργων του 
∆ήµου Εορδαίας» , αριθµ µελέτης 30/2017, προϋπολογισµού 161.200,00 ευρώ. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  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 8/2018 Α∆Σ µε την οποία αποφασίσθηκε η εκτέλεση του έργου το οποίο 
είναι εγγεγραµµένο στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου Εορδαίας, µε τίτλο: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. 
Πύργων του ∆ήµου Εορδαίας» , αριθµ µελέτης 30/2017, προϋπολογισµού 161.200,00 ευρώ , τροποποιήθηκε ο 
προϋπολογισµός οικ έτους 2018 και ψηφίσθηκε πίστωση ύψους 161.200,00 από τον ΚΑ 30.7326.0048 από πιστώσεις 
ΣΑΤΑ, ο τρόπος εκτέλεσης του έργου η ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ µε κριτήριο ανάθεσης η πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής ( χαµηλότερη τιµή)  και σύµφωνα µε το αρ 95 παρ 2α 
του Ν 4412/2016. 
 Με το υπ’αριθµ 8268/3-4-2018 έγγραφο της ∆/νσης Τ.Υ µας διαβιβάστηκε σχέδιο των όρων διακήρυξης του εν λόγο 
έργου. 
Με την υπ΄αρίθµ 51/2018 Α.Ο.Ε εγκρίθηκε η µελέτη ,τα τεύχη δηµοπράτησης και καταρτιστήκαν οι όροι διακήρυξης της 
ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης για το εν λόγο έργο. 
Από την Οικονοµική Υπηρεσία εκδόθηκε η σχετική ΑΑΥ 499/6664/2018. 
Επίσης µε την 113/2018 Α.Ο.Ε συγκροτήθηκε η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης της ανοικτής ηλεκτρονικής 
διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης για το εν λόγο έργο. 
   Σε συνέχεια των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ’αριθµ 17831/27-8-2018 αναλυτική διακήρυξη µε Α∆ΑΜ 18PROC003611450 & 
η ταυτάριθµη περίληψη η οποία αναρτήθηκε στην ∆ΙΑΥΓΕΙΑ µε Α∆Α 6263ΩΡ6-Φ9Υ και Α∆ΑΜ 18PROC003611422. Την 
Πέµπτη 27-9-2018 διενεργήθηκε ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισµός (µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ) και η Επιτροπή µε το από 9-10-
2018  µας διαβίβασε  1Ο  πρακτικό (στάδιο προσωρινού αναδόχου) στο οποίο αναφέρονται τα εξής:   
«…Το παρόν Πρακτικό αφορά τη διεξαγωγή ανοικτής δηµοπρασίας για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΡΓΩΝ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» 

Προϋπολογισµού : 161.200,00 ΕΥΡΩ (µε ΦΠΑ) 

Κριτήριο Επιλογής : Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή. 
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Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής Προσφορών : Παρασκευή 21 Σεπτεµβρίου 2018 

και ώρα 14:00 µ.µ. (λήξη ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών) 

Ηµεροµηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών : Πέµπτη 27 Σεπτεµβρίου 2018 και ώρα 
10:00 π.µ. 

 

Επιτροπή διεξαγωγής δηµοπρασίας 

1. Απόφαση µε αρ. 113/16-07-2018 της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Εορδαίας σύστασης επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισµού . 
2. Μέλη της επιτροπής: 

α) ΚΟΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών µε Α΄ βαθµό (Τακτικό µέλος) 

β) ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών µε Α΄ βαθµό (Τακτικό 

µέλος) 

γ) ΑΠΑΤΣΙ∆ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών µε Α΄ βαθµό ( 

Τακτικό µέλος) 

δ) ΜΠΑΛΟ∆ΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών µε Α΄ βαθµό 

(Αναπληρωµατικό µέλος ) 

ε) ΛΑΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος µε Α΄ βαθµό 

(Αναπληρωµατικό µέλος ) 

στ) ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών µε Α΄ βαθµό 

(Αναπληρωµατικό µέλος ) 

Το διαγωνισµό διενέργησαν οι : 

α) ΚΟΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών µε Α΄ βαθµό (Πρόεδρος) 

β) ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών µε Α΄ βαθµό (Μέλος) 

γ) ΑΠΑΤΣΙ∆ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών µε Α΄ βαθµό 

(Μέλος) 

∆ιαδικασία διεξαγωγής ηλεκτρονικής δηµοπρασίας: 

Στις 27-09-2018 και µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των  προσφορών, κοινοποιήθηκε στον 
Πρόεδρο της Επιτροπής και στους οικονοµικούς φορείς που συµµετείχαν στο διαγωνισµό, ο παρακάτω 
πίνακας συµµετεχόντων: 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

 

 

 
α/α 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1 POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε 17/09/2018 21:09:25 

2 ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.∆.Ε. 20/09/2018 13:34:51 
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3 ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 20/09/2018 15:53:15 

4 ΑΦΟΙ Α ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑ∆Η 20/09/2018 21:07:56 

5 ΚΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 21/09/2018 11:23:53 

6 ΒΛΑΧΟΣ Χ. ΛΑΖΑΡΟΣ 21/09/2018 12:25:23 

 

Επιπλέον, ο Χειριστής του Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού, όπως προβλέπεται στην εγκεκριµένη διακήρυξη 
µεταβίβασε τα δικαιώµατά του στην Πρόεδρο της Επιτροπής. 

 

Μετά την λήξη ηµεροµηνίας υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών και την πάροδο τριών εργάσιµων 
ηµερών υποβλήθηκαν στην επιτροπή διαγωνισµού τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά σε έντυπη µορφή 
όπως προβλέπει η διακήρυξη. 

 

Στη 27-09-2018 και ώρα 10.00 η επιτροπή συνεδρίασε και προέβη στο άνοιγµα των ηλεκτρονικών 
προσφορών και των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή που υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα. 

 

Η επιτροπή διαγωνισµού αποφάσισε οµόφωνα να προχωρήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των Υποφακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής». 

 

Από το άνοιγµα των προσφορών, των δικαιολογητικών και των υποφακέλων 

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», η επιτροπή διαγωνισµού διαπίστωσε τα παρακάτω : 

Α) όλοι οι ως άνω συµµετέχοντες πλην της προσφοράς µε α/α 5 δεν υπέβαλαν 
πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συµµετοχής σε έντυπη µορφή, όµως ανήρτησαν 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο ηλεκτρονικό σύστηµα 
«προµηθεύς» την ηλεκτρονικά εκδοθείσα εγγυητική επιστολή ΤΜΕ∆Ε. Η επιτροπή 
οµόφωνα αποφάσισε οι εν λόγω φορείς να συµµετέχουν στην υπόλοιπη διαδικασία. 
Β) ο συµµετέχων µε α/α 5 (ΚΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε) υπέβαλε εµπροθέσµως 
πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συµµετοχής σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο 
φάκελο Η επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ο εν λόγω φορέας να συµµετέχει στην 
υπόλοιπη διαδικασία. 

 

 

Στη συνέχεια η επιτροπή διαγωνισµού προχώρησε στη διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
Υποφακέλων «Οικονοµικής προσφοράς». 

Από τις προσφορές των συµµετεχόντων καταρτίσθηκε ο παρακάτω πίνακας: 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 
 

 
α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
Έκπτωση (%) 

Οικονοµική 
Προσφορά χωρίς 

ΦΠΑ (€) 

1 ΚΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 39,90 % 78.126,75 
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2 ΒΛΑΧΟΣ Χ. ΛΑΖΑΡΟΣ 36,13 % 83.029,86 

3 ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 33,00 % 87.100,00 

4 ΑΦΟΙ Α ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑ∆Η ΟΕ 32,64 % 87.574,23 

5 
ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.∆.Ε. 
31,46 % 89.096,90 

6 POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε 15,05 % 110.431,53 

 

 

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνηµµένα Προκηρυγµένου ∆ιαγωνισµού», αναρτήθηκε από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού ο σχετικός κατάλογος κατά σειρά µειοδοσίας, προκειµένου να λάβουν γνώση οι 
προσφέροντες 

 

Ακολούθως, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προέβη, κατά σειρά µειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και 
αριθµητικής αναγραφής των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και της οµαλής 

µεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, µέσα από το υποσύστηµα. Για 
την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας, χρησιµοποιήθηκε από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού η µέση 
έκπτωση προσφοράς (Εµ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

Στη συνέχεια η επιτροπή ξεκίνησε τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών 
προσφορών κατά σειρά µειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι έξι 
προσφορές ήταν παραδεκτές. 

Πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού η Επιτροπή επικοινώνησε µε τους εκδότες που 
αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά 
τους. 

Ο έλεγχος εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών που προσκοµίσθηκαν, ολοκληρώθηκε στις 04-10-
2018 και το παρόν πρακτικό κλείνει σήµερα 09-10-2018. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ολοκλήρωσε τη σύνταξη και έκδοση του πρακτικού µε το αποτέλεσµα της 
διαδικασίας και εισηγείται προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας τον ορισµό ως 
προσωρινού αναδόχου για το έργο που αναφέρεται παραπάνω, του 

µειοδότη οικονοµικού φορέα «ΚΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», που εδρεύει στην Πτολεµαΐδα, µε 
µέσο ποσοστό έκπτωσης τριάντα εννέα και ενενήντα εκατοστά επί τις εκατό (39,90%). 
Πτολεµαΐδα , 09-10-2018..». 
      

                                                       
           Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή για την λήψη σχετικής απόφασης. 
 
        Αριθµ.απόφ. 168/2018 
 

    
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 8/2018 Α∆Σ 
5.την υπ’αριθµ 30/2017 µελέτη καθώς και τα σχετικά τεύχη δηµοπράτησης 
6. την υπ’αριθµ 499/2018 ΑΑΥ 
7. το υπ’αριθµ 8268/3-4-2018 έγγραφο της ∆/νσης Τ.Υ 
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9. την υπ’αριθµ 51/2018 ΑΟΕ 
10. το αποτέλεσµα της κλήρωσης ΜΗΜΕ∆ µε αριθµό ταυτότητας : mimed-ecb-a-2-id-aa 1174-eba-2018-07-13, κατ ‘ 
εφαρµογή της  υπ΄αριθµ ∆ΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 (ΦΕΚ Β΄4841) 
11. την υπ΄αρίθµ 113/2018 Α.Ο.Ε 
12. το από 9-10-2018 1ο Πρακτικό 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 

 
1 Εγκρίνει το  από 9-10-2018 1ο πρακτικό  της Επιτροπής ∆ιενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου)  της 
ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας (µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ) σύναψης σύµβασης , για το έργο: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης 
στην Τ.Κ. Πύργων του ∆ήµου Εορδαίας» , αριθµ µελέτης 30/2017, προϋπολογισµού 161.200,00 ευρώ, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης. 
2. Εγκρίνει το αποτέλεσµα της διαδικασίας όπως αυτό εµφαίνεται στο ως άνω πρακτικό και αναδεικνύει προσωρινό  
µειοδότη τον οικονοµικό φορέα «ΚΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» µε µέσο ποσοστό έκπτωσης τριάντα εννέα και 
ενενήντα εκατοστά επί τοις εκατό (39,90% ). 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή , κατ’ εφαρµογή του σχετικού άρθρου της υπ’αριθµ 
17831/27-8-2018 αναλυτική διακήρυξη µε Α∆ΑΜ 18PROC003611450. 
   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  168/2018. 

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

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης 

Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Ευσταθιος Κατσιδης 
Καιδης Αποστολος 
Στέφανος Μπίγγας 

                   Γεωργιος Καραϊσκος 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
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