
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 176/2018  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
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 2ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης , για το έργο: «Εγκατάσταση µέσων ενεργητικής πυροπροστασίας , πυρανίχνευσης και φωτισµού 
ασφάλειας στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς του ΚΟΙΠΠΑΠ», προϋπολογισµού 62.923,65 ευρω ( 
πιστώσεις ΣΑΕΠ), αριθµ µελ.7/2018. Ορισµός αναδόχου. 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
  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 ότι µε την 
υπ'αριθµ 123/2018 Α∆Σ µε την οποία έγινε η αποδοχή ποσού 62.923,65 ευρώ από ΣΑΕΠ 2014 
ΕΠ54100003,τροποποιηθηκε ο προϋπολογισµός οικ έτους 2018 και εγγράφηκε και ψηφίστηκε η αντίστοιχη πίστωση 
στον ΚΑ 60.7321.0042 προκειµένου να εκτελεστεί το έργο µε τίτλο: « Εγκατάσταση µέσων ενεργητικής 
πυροπροστασίας , πυρανίχνευσης και φωτισµού ασφάλειας στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς του 
ΚΟΙΠΠΑΠ», προϋπολογισµού 62.923,65 ευρω ( πιστώσεις ΣΑΕΠ), αριθµ µελ.7/2018 µε ανοικτή συνοπτική 
διαδικασία, επιπλέον τροποποιήθηκε και το τεχνικό πρόγραµµα του έτους 2018.Με την 89/2018 ΑΟΕ εγκρίθηκε η 
µελέτη , τα τεύχη δηµοπράτησης και καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας 
σύναψης δηµόσιας σύµβασης για το έργο µε τίτλο: « Εγκατάσταση µέσων ενεργητικής πυροπροστασίας , 
πυρανίχνευσης και φωτισµού ασφάλειας στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς του ΚΟΙΠΠΑΠ», 
προϋπολογισµού 62.923,65 ευρω ( πιστώσεις ΣΑΕΠ), αριθµ µελ.7/2018, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή  και κατά το σύστηµα του αρ 125 του ν 
4412/2016 , ενω µε την 101/2018 ΑΟΕ συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού. 
Από την Οικονοµική Υπηρεσία έγινε η δέσµευση της πίστωσης ύψους 62.923,65  από τον αντίστοιχο ΚΑ 
60.7321.0042 του προϋπολογισµού οικ έτους 2018 και εκδόθηκε η υπ'αριθµ 608/13504 ΑΑΥ.  
   Σε συνέχεια των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ’αριθµ 15136/12-7-2018 αναλυτική διακήρυξη µε Α∆ΑΜ 
18PROC003419475 & περίληψη της οποίας αναρτήθηκε στην ∆ΙΑΥΓΕΙΑ µε Α∆Α 7Χ1ΧΩΡ6-ΝΛΓ. Την Πέµπτη 26-7-
2018 διενεργήθηκε ο συνοπτικός διαγωνισµός και η επιτροπή µε το υπ’αριθµ 15963/26-7-2018 έγγραφο της µας 
διαβίβασε  το 1ο πρακτικό το οποίο εγκρίθηκε µε την 122/2018 ΑΟΕ. ∆εδοµένου ότι δεν ασκήθηκε ένσταση κατά 
της απόφασης, µε το υπ΄αρίθµ 19020/11-9-2018 έγγραφο της αναθέτουσας Αρχής κλήθηκε ο προσωρινός 
ανάδοχος να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά σύµφωνα µε την παρ. 4.2 της διακήρυξης. Με την υπ’αριθµ 19709/20-
9-2018 επιστολή του ο προσωρινός ανάδοχος συνυπέβαλλε σε σφραγισµένο φάκελο τα προς έλεγχο 
δικαιολογητικά.  
Η Επιτροπή µε το υπ’αριθµ 23151/31-10-2018 πρακτικό της προεβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών και συνέταξε 
το 2ο πρακτικό στο οποίο αναφέρονται τα εξής:  

«Στα Γραφεία της  ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας συνήλθε την 31 Οκτωβρίου 2018 ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 10:00 πµ, για τον έλεγχο των υποβληθέντων από τον προσωρινό µειοδότη ‘’ ΑΡΑΒΙ∆ΗΣ Α. 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ’’ δικαιολογητικών των παραγράφων 23.2 έως 23.10 της αναλυτικής διακήρυξης του έργου του 
θέµατος, η αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆) που έχει ορισθεί µε την αριθµό 101/2018 Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας και στην οποία παρευρέθησαν τα παρακάτω υπηρεσιακά µέλη: 
α) Γεώργιος Νανόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, ως Πρόεδρος 
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β) Ειρήνη Τσαντσαρίδου, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε, ως µέλος 
γ) Στυλιανός Γκιούρας, Μηχανικός Τ.Ε (ΓΕΩΠΕ), ως µέλος 
Η επιτροπή διαγωνισµού συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώµα και έχοντας υπόψη: 
1. Την ισχύουσα νοµοθεσία, όπως αυτή εξειδικεύεται στο άρθρο 7 της διακήρυξης του παρόντος έργου 
2. Το από 26/07/2018 «πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού» του έργου του θέµατος 
3. Την υπ΄αριθµό 122/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας έγκρισης του πρώτου 
πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού. 
4. Την υπ΄αριθµό πρωτ. οικ. 19020/11-09-2018 πρόσκληση προς τον προσωρινό µειοδότη «ΑΡΑΒΙ∆ΗΣ Α. 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ» για την υποβολή εκ µέρους του των δικαιολογητικών των παραγράφων 23.2 έως 23.10 της 
αναλυτικής διακήρυξης του έργου προς έλεγχο. 
5. Την υπ΄αριθµό πρωτ. 19709/20-09-2018 επιστολή του «ΑΡΑΒΙ∆ΗΣ Α. ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ» µε την οποίο συνυπέβαλλε 
σε σφραγισµένο φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά 
και αφού κηρύχθηκε η έναρξη της διαδικασίας και αποσφραγίστηκε ο συνηµµένος στην υπ΄αριθµ. πρωτ. 19709/20-
09-2018 επιστολή φάκελος δικαιολογητικών, προέβη στον έλεγχο των προσκοµισθέντων δικαιολογητικών / 
εγγράφων των παραγράφων 23.2 έως 23.10 της αναλυτικής διακήρυξης του έργου. Κατά τον έλεγχο 
διαπιστώθηκαν ότι:  
α)  όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ευρίσκονται σε συµφωνία µε τα δηλωθέντα στο Τ.Ε.Υ.∆.  που συνυπέβαλε 
µε την προσφορά του ο προσωρινός µειοδότης «ΑΡΑΒΙ∆ΗΣ Α. ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ». 
β)  τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, αποδεικνύουν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 21,22 & 23 της διακήρυξης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΩΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΑΙ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΙΠΑΠ» 
Κατόπιν τούτων η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆) ολοκλήρωσε το παρόν πρακτικό µε το οποίο 
εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στον «ΑΡΑΒΙ∆ΗΣ Α. ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ» και διαβιβάζει 
το παρόν µαζί µε τον φάκελο συµµετοχής στο διαγωνισµό του  προσωρινού αναδόχου καθώς και τον φάκελο µε τα 
δικαιολογητικά των παραγράφων 23.2 έως 23.10 της αναλυτικής διακήρυξης του έργου, στην Οικονοµική Επιτροπή 
του ∆ήµου Εορδαίας για λήψη σχετικής απόφασης σχετικής µε την κατακύρωση ή µε του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε, το πρακτικό αυτό υπογράφεται από την Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, αυθηµερόν…….» 
 

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 176/2018 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  
2. τις διατάξεις του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
3. Τις διατάξεις του Π.∆..80/2016 
4.Τον Προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, ο οποίος ψηφίστηκε µε την υπ΄αριθµ. 351/17 Απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και νοµιµοποιήθηκε µε την  αρ. πρωτ. 8571/18-01-2018 Απόφαση του  συντονιστή 
Αποκεντρωµένης  
5. την υπ'αριθµ 123/2018 Α∆Σ  
6. την υπ'αριθµ 7/2018 µελέτη 
7. τις υπ’αριθµ 89/2018  & 101/2018 ΑΟΕ 
8. την υπ’αριθµ 15136/12-7-2018 αναλυτική διακήρυξη µε Α∆ΑΜ 18PROC003419475 
9. το από 26-7-2018 πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισµού 
10. την υπ’αριθµ 122/2018 ΑΟΕ 
11. το υπ’αριθµ 23151/31-10-2018 2ο πρακτικό  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

1. Εγκρίνει το υπ’αριθµ 23151/31-10-2018 2ο πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής του προσωρινού 
αναδόχου της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, για το έργο: «Εγκατάσταση µέσων 
ενεργητικής πυροπροστασίας , πυρανίχνευσης και φωτισµού ασφάλειας στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς 
σταθµούς του ΚΟΙΠΠΑΠ», προϋπολογισµού 62.923,65 ευρω ( πιστώσεις ΣΑΕΠ), αριθµ µελ.7/2018, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστοo στοιχείo της παρούσης.  
2. Εγκρίνει το αποτέλεσµα της διαδικασίας όπως αυτό εµφαίνεται στα ως άνω πρακτικό και κατακυρώνει το 
αποτέλεσµα  της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, για το έργο: «Εγκατάσταση µέσων 
ενεργητικής πυροπροστασίας , πυρανίχνευσης και φωτισµού ασφάλειας στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς 
σταθµούς του ΚΟΙΠΠΑΠ», προϋπολογισµού 62.923,65 ευρω ( πιστώσεις ΣΑΕΠ), αριθµ µελ.7/2018, στον οριστικό 
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ανάδοχο « Αραβιδης Α. Αριστειδης» ,µε ΑΦΜ:123223324 που εδρεύει στην Ζαφειράκη 8Α , ΤΚ 60100, Κατερίνη µε 
ποσοστό έκπτωσης πενήντα τέσσερα τοις εκατό (54,00 % ). 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 176/2018. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    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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