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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 15-11-2018 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. 
23894/8-11-2018 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: «Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου 
στο ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο Πτολεµαΐδας », αρ. µελέτης 25/2017 προϋπολογισµού 299.831,55 ευρώ ΣΑΕΠ 041. 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………... 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανιδης 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

Γεώργιος Θεοδοσιάδης 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης   
4. Καιδης Αποστολος  
5. Ευσταθιος Κατσιδης 
6. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 

 

7. Μπίγγας Στεφανος 
8. Γεωργιος Καραϊσκος 

 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών το ανωτέρω 
ηµερήσιας διάταξης θέµα και ανέφερε ότι µε την υπ’αριθµ 306/2017 Α∆Σ αποφασίσθηκε η αποδοχή ποσού 
299.831,55 ευρώ από πιστώσεις ΣΑΕΠ 041, µε κωδικό 2013  ΕΠ041.00003, η τροποποίηση του προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2017 και η ψήφιση πίστωσης ποσού 299.831,55 ευρώ από τον ΚΑ 61.7331.0145 από πιστώσεις 
ΣΑΕΠ 041, η τροποποίηση του Τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου Εορδαίας καθώς και η εκτέλεση του έργου µε 
τίτλο: «Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου στο ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο Πτολεµαΐδας » αρ µελ 25/2017, µε 
ανοικτή  ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης όπως προβλέπεται από το άρθρο 27 του 
Ν.4412/2016. 
Επίσης µε την υπ΄αρίθµ 220/2017 ΑΟΕ έγινε η έγκριση της µελέτης & των  τευχών δηµοπράτησης, του έργου µε 
τίτλο : «Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου στο ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο Πτολεµαΐδας », αρ µελ 25/2017, 
προϋπολογισµού 299.831,55 ευρώ από πιστώσεις ΣΑΕΠ 041, καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης της ανοικτής 
ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης και συγκροτήθηκε η Επιτροπή διαγωνισµού. 
Με την 6/2018 ΑΟΕ αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης 299.831,55 ευρώ από τον ΚΑ 61.7331.0145 από 
πιστώσεις ΣΑΕΠ 041 του προϋπολογισµού οικ έτους 2018 και εκδόθηκε η υπ’αριθµ 278/2018 ΑΑΥ. 
Με την 24/2018 καταρτίστηκαν εκ νέου οι όροι διακήρυξης προκειµένου να εναρµονιστούν µε τα νέα πρότυπα 
τεύχη διακηρύξεων ΦΕΚ Β’ 4534/21-12-2017, τα οποία είναι εναρµονισµένα µε το νέο νοµικό πλαίσιο, ήτοι την 
υπ’αριθµ 117384/26-10-2017 ΚΥΑ (Β’3821) το αρ 39 του Ν4488/2017 & το αρ 107 του Ν4497/2017. 
Επιπλέον µε το υπ’αριθµ 1250/28-2-2018 έγγραφο της η ΕΑΑ∆ΗΣΥ  µας ενηµέρωσε σχετικά µε την : «Έναρξη 
ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 για δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, µε εκτιµώµενη αξία σύµβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) ανώτερη 
των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και ως εκ τούτου µε την υπ΄αρίθµ 43/2018 Α.Ο.Ε καταρτίστηκαν εκ νέου οι 
όροι διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης για το  έργο : «Έργα 
βελτίωσης ποιότητας του ήχου στο ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο Πτολεµαΐδας », προϋπολογισµού 299.831,55 ευρώ 
ΣΑΕΠ 041 , λόγω έναρξης ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του Ν 4412/2016. 
Καθώς δηµοσιεύθηκε και η υπ΄αριθµ ∆ΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 (ΦΕΚ Β΄4841 συγκροτήθηκε µε την υπ΄αρίθµ 
68/2018 εκ νέου η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης ( Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), κατ’εφαρµογη του αρ 221 του 
Ν 4412/2016, µέσω ΜΗΜΕ∆, ακυρώνοντας την υπ΄αρίθµ 220/2017 Α.Ο.Ε και ως προς το σκέλος 3.  
∆εδοµένου ότι η διαγωνιστική διαδικασία είναι ηλεκτρονική  (µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ) πριν την ανάρτηση στο σύστηµα 
διαπιστώθηκε µια απόκλιση ύψους 0,10 ευρώ στο προϋπολογισµό του έργου, η οποία προέρχεται από την 
στρογγυλοποίηση των υπολογισµών κόστους . Η ∆/νση Τ.Υ προεβη στην διόρθωση των στοιχείων της µελέτης και 
της διακήρυξης του εν λόγο έργου.  
Ως εκ τούτου ανακαλέστηκαν µε την υπ’ αρίθµ 144/2018 Α.Ο.Ε, οι 24/2018 & 43/2018 ΑΟΕ και εγκρίθηκαν εκ νέου 
η µελέτη ,τα τεύχη δηµοπράτησης και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας, 

ΑΔΑ: 63ΓΤΩΡ6-3ΝΑ



ενώ εκδόθηκαν η υπ΄αρίθµ 18959/11-9-2018 αναλυτική διακήρυξη µε Α∆ΑΜ 18PROC003672689 και η ταυτάριθµη 
Περιληπτική διακήρυξη µε Α∆Α: ΩΧΗΣΩΡ6-893 µε Α∆ΑΜ 18PROC003672596 και ορίστηκε ως ηµεροµηνία και ώρα 
λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών η   5-10-2018, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 µ.µ και ως 
ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 11-10-2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ. 
Στις 12-9-2018 µε το υπ΄αριθµ 19068 έγγραφο της ∆/νσης ∆/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών ενηµερώθηκαν τα µέλη 
της Επιτροπής διαγωνισµού για την διενέργεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των 
προσφορών του εν λόγο διαγωνισµού. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαγωνισµού µε το υπ΄αριθµ 21450/11-10-2018 έγγραφό του αναφέρει τα εξής:  
« … Σας ενηµερώνουµε ότι την Πέµπτη 11-10-2018 και ώρα 10:00 π.µ. ,δεν προβήκαµε στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των υποβληθέντων προσφορών, όπως ορίζεται στην απ΄το 1. σχετ.  διακήρυξη, διότι από την 
τριµελή επιτροπή διαγωνισµού που ορίστηκε από το 2. σχετ. παρόντες ήταν µόνο ο πρόεδρος Γεώργιος 
Παπαδόπουλος και το µέλος Νικόλαος Καραγιάννης. 
Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες βάσει του άρθρου 18 της σχετικής διακήρυξης….». 
Ο Αντιπρόεδρος ανάφερε ότι στο άρθρο 18 της υπ΄αρίθµ 18959/11-9-2018 αναλυτικής διακήρυξης διατυπώνονται 
τα εξής: «…Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 
ορισθείσα ηµέρα ή αν µέχρι τη µέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καµία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική 
ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση 
αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, µέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον 
εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία,  και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 
εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των 
προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, µπορεί να ορισθεί και νέα ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά 
των διατάξεων των δύο προηγούµενων εδαφίων».  

∆εδοµένου ότι δεν αποσφραγίστηκαν οι προσφορές που ήδη έχουν υποβληθεί για το ανοικτό διαγωνισµό µε αριθµ 
76041 του ΕΣΗ∆ΗΣ όπως αυτές εµφανίζονται στον πινάκα συµµετεχόντων στις 5-10-2018, λόγο µη απαρτίας της 
Επιτροπής διενέργειας κατά την ανωτέρω οριζόµενη ηµέρα και ώρα, ο Αντιπρόεδρος προτείνει κατ΄εφαρµογή του 
άρθρου 18 της υπ΄αρίθµ 18959/11-9-2018 αναλυτικής διακήρυξης την συνέχιση του ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε 
µετάθεση της ηµεροµηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 30-10-2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 
10.00 π.µ., σχετ η υπ’αριθµ 158/2018 AOE.  

Θέτω υπόψη σας το από 30-10-2018 1ο πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας το οποίο έχει ως εξής: 

«                         
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο   Ι  

Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ  ∆ ι α γ ω ν ι σ µ ο ύ   
( Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή  Α π ο σ φ ρ ά γ ι σ η  &  Α ξ ι ο λ ό γ η σ η  Π ρ ο σ φ ο ρ ώ ν )   

Το παρόν Πρακτικό αφορά τη διεξαγωγή ανοικτής δηµοπρασίας µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για την επιλογή Αναδόχου 
κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ»  
Προϋπολογισµού :  299.831,54 ΕΥΡΩ  (µε ΦΠΑ) 
Κριτήριο Επιλογής : Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή. 
Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής Προσφορών:   Παρασκευή 05 - 10 - 2018 και ώρα  14:00 µ.µ.   (λήξη 
ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών)  
Αρχική Ηµεροµηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών:  Πέµπτη 11 – 10 - 2018 και ώρα  10:00 π.µ. 
Νέα Ηµεροµηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών µετά από την υπ’ αριθµ. 158/2018 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας την : Τρίτη 30 – 10 - 2018 και ώρα  10:00 π.µ.   
 Επιτροπή διενέργε ιας και αξ ιολόγησης  
Απόφαση µε αρ. 68/2018 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας 
και αξιολόγησης της ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας του ανωτέρου έργου. 
Μέλη επιτροπής: 
Πρόεδρος: Γεώργιος Παπαδόπουλος ΠΕ Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών  
Τακτικά µέλη:   

1. Νικόλαος Καραγιάννης ΠΕ ∆ασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 
2. Αντώνιος Τερνενόπουλος ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών  

∆ιαδικασία διεξαγωγής ηλεκτρονικής δηµοπρασίας: 
Την 05-10-2018 ηµέρα Παρασκευή και µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών και πριν από την 
ηλεκτρονική αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποίησε στους προσφέροντες και στον Πρόεδρο της Επιτροπής, 
το σχετικό κατάλογο συµµετεχόντων όπως αυτός παράγεται από το σύστηµα: 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΑΔΑ: 63ΓΤΩΡ6-3ΝΑ



1 Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε. 

2 ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

3 ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ 

4 ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ «ΕΡΓΟΝ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Επιπλέον, ο Χειριστής του Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού της αναθέτουσας αρχής διαβίβασε το φάκελο ∆ιαγωνισµού / 
µεταβίβασε τα δικαιώµατά του στην Πρόεδρο της Επιτροπής. Η πρώτη ενέργεια της Πρόεδρου της Επιτροπής ήταν 
να αποκλείσει τον χειριστή της αναθέτουσας αρχής από τον διαγωνισµό. 
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.  
Την 30-10-2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 η επιτροπή  µε τα παρακάτω παρόντα µέλη  
Πρόεδρος: Γεώργιος Παπαδόπουλος ΠΕ Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών 
Νικόλαος Καραγιάννης ΠΕ ∆ασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 
Αντώνιος Τερνενόπουλος ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 
συνεδρίασε και προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση  του υποφακέλου δικαιολογητικά συµµετοχής και του 
υποφακέλου οικονοµική προσφορά. 
Η επιτροπή διαγωνισµού αποφάσισε οµόφωνα να προχωρήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής. Στη συνέχεια το σύστηµα προέβαλε µήνυµα επιτυχούς ολοκλήρωσης της 
αποσφράγισης και απέστειλε ειδοποίηση σε όλους τους συµµετέχοντες.  
Από το άνοιγµα των προσφορών, των δικαιολογητικών και των υποφακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», η 
επιτροπή διαγωνισµού διαπίστωσε τα παρακάτω : 
Α) οι συµµετέχοντες 1) ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ µε αριθµό προσφοράς 92600, 2) ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ µε αριθµό προσφοράς 93119, , 
υπέβαλλαν εµπροθέσµως τις πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συµµετοχής σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο 
φάκελο,  
 Β) οι υπόλοιποι συµµετέχοντες δεν υπέβαλαν πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συµµετοχής σε έντυπη µορφή, όµως 
ανήρτησαν στο ηλεκτρονικό σύστηµα «προµηθεύς» τις ηλεκτρονικές εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές του ΤΜΕ∆Ε. 
Η επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε οι εν λόγω φορείς µπορούν να συµµετέχουν 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  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 

α/α Α/Α καταθ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ποσοστό (%) 

1 91961 Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε. 43,00 % 

2 92600 ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ 31,00 % 

3 94147 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ 
«ΕΡΓΟΝ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

14,00 % 

4 93119 
ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

13,00 % 

                 
Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνηµµένα Ηλεκτρονικού ∆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. 
    Από τον ανωτέρω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι όλες οι προσφορές ήταν οµαλές. 
   Στη συνέχεια η επιτροπή ξεκίνησε τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής (ΤΕΥ∆ και Εγγυητική Επιστολή) 
κατά σειρά µειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη.  
  Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και ειδικότερα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, την κατευθυντήρια οδηγία 
23 (Απόφαση 3/24-01-2018 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων) και την υπ. αριθ. 122/2017 
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Πράξη του Ε΄ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η επιτροπή οµόφωνα, µετά από διαλογική συζήτηση έκρινε ότι 
οι κάτωθι υποψηφιότητες γίνονται δεκτές: 

α/α Α/Α καταθ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

1 91961 Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε. 

2 92600 ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ 

3 94147 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ 
«ΕΡΓΟΝ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

και απορρίπτει την ακόλουθη: 

α/α Α/Α καταθ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

4 93119 
ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΣΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΥ∆ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Α : 
1. ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι δεν είναι 
εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο / Μητρώο 
εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναµο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήµατος (προ)επιλογής) και 2. δεν συµπληρώνει το 
πεδίο ε που αφορά εάν ο οικονοµικός φορέας θα είναι 
σε θέση να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να 
τη λάβει απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή 
διατίθεται δωρεάν; 

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, έγινε µε αποστολή του υπ. αριθ 22999/30-10-2018 εγγράφου του 
προέδρου της επιτροπής προς το ΤΜΕ∆Ε Έδεσσας και του υπ. αριθ 23006/30-10-2018 εγγράφου του προέδρου της 
επιτροπής προς την  συνεταιριστική τράπεζα Θεσσαλίας, που τις έχουν εκδώσει µε τα αποτελέσµατα να φαίνονται 
στον παρακάτω πίνακα:  

Α/Α ΟΙΚ. ΦΟΡΕΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

1 
Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. 
δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε. 

ΤΜΕ∆Ε ΑΘΗΝΑΣ 

 
Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ, ΤΚ 10561 

ΑΘΗΝΑ 
Φαξ: 2103740172 

Επιβεβαίωση Έκδοσης Εγγυητικής 
Επιστολής 

e-27667/27-09-2018  
αρ. πρωτ. V/23231/30-10-2018 

2 ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Βενιζέλου 167 & Κενταύρων 
Λάρισα, ΤΚ 41222 
Φαξ: 2410250244 

Επιβεβαίωση Έκδοσης Εγγυητικής 
Επιστολής 3477/03.10.2018 

αρ. πρωτ. (OIK.) 23063/30-10-2018 

3 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΙΑΙ 
«ΕΡΓΟΝ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΜΕ∆Ε ΑΘΗΝΑΣ 
Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ, ΤΚ 10561 

ΑΘΗΝΑ 
Φαξ: 2103740172 

Επιβεβαίωση Έκδοσης Εγγυητικής 
Επιστολής 

e-28113/03-10-2018  
αρ. πρωτ. V/23230/30-10-2018 

4 

ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ – 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΤΜΕ∆Ε Ε∆ΕΣΣΑΣ 

Ηφαιστίωνος 3 
Τ.Κ. 58200 Έδεσσα 

Τηλ. 23810-21440,21371 
Fax: 23810-20101 

Επιβεβαίωση Έκδοσης Εγγυητικής 
Επιστολής  35344/04.10.2018  

µε αρ. πρωτ. (ΟΙΚ) 23024/30-10-
2018 

Ο έλεγχος εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών που προσκοµίσθηκαν,  ολοκληρώθηκε την 30-10-2018  και το  
παρόν  πρακτικό  κλείνει  σήµερα  30-10-2018.  
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 «Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.», µε µέσο 
ποσοστό έκπτωσης σαράντα τρία τοις εκατό  (43,00%)………» 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 175/2018 

  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. 
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∆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 306/2017 Α∆Σ 
6.την υπ’αριθµ 25/2017 µελέτη καθώς και τα σχετικά τεύχη δηµοπράτησης 
7. το υπ’αριθµ 41056/20-11-2017 πρακτικό κλήρωσης  
8. την υπ’αριθµ 278/2018 ΑΑΥ 
9. τις υπ’αριθµ 220/2017 & 6/2018 ΑΟΕ 
10. το ΦΕΚ Β’ 4534/21-12-2017 µε τα νέα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων 
11. την υπ’αριθµ 24-2018 ΑΟΕ και 43/2018 Α.Ο.Ε 
12. το υπ’αριθµ 1250/28-2-2018 έγγραφο της  ΕΑΑ∆ΗΣΥ  
13. το αποτέλεσµα της κλήρωσης στο ΜΗΜΕ∆ µε αριθµό ταυτότητας : mimed-ecb-a-2-id-aa-578-eba-2018-04-23 
14. οι υπ΄αρίθµ 68/2018 & η υπ΄αρίθµ 144/2018 ΑΟΕ 
15. η υπ΄αρίθµ 18959/11-9-2018 αναλυτική- περιληπτική διακήρυξη 
16. το υπ΄αριθµ 19068/12-9-2018 έγγραφο της ∆/νσης ∆/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών 
17. το υπ΄αρίθµ 21450/11-10-2018 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής διαγωνισµού  
18. πινάκας συµµετεχόντων στις 5-10-2018 αναρτηµένος στο σύστηµα ΕΣΗ∆ΗΣ 
19. την υπ’αριθµ 158/2018 ΑΟΕ 
20. το από 30-10-2018  1ο πρακτικό  Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
1 Εγκρίνει το  από 30-10-2018 1ο πρακτικό  της Επιτροπής ∆ιενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου)  
της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας (µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ) σύναψης σύµβασης , για το έργο: «Έργα βελτίωσης 
ποιότητας του ήχου στο ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο Πτολεµαΐδας », αρ. µελέτης 25/2017 προϋπολογισµού 299.831,55 
ευρώ ΣΑΕΠ 041, 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 «Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.», µε µέσο ποσοστό έκπτωσης 
σαράντα τρία τοις εκατό  (43,00%)» . 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή , κατ’ εφαρµογή του σχετικού άρθρου της υπ’αριθµ η 
υπ΄αρίθµ 18959/11-9-2018 αναλυτικής διακήρυξης µε Α∆ΑΜ 18PROC003672689. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 175/2018. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

Φώτιος Ιορδανίδης 
Ιωαννης Τσοκτουρίδης 

Ευσταθιος Κατσιδης 
Καιδης Αποστολος 

Σοφοκλης Σιδηροπουλος 
Στέφανος Μπίγγας 

                   Γεωργιος Καραϊσκος 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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