
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ    190/2018  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

         Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 21-12-2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε 
αρ. πρωτ. 27212/14-12-2018 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: « Εργασίες συντήρησης κτιρίου, 
βελτίωσης αύλειου χώρου και ανακατασκευής στέγης στο Γυµναστήριο του Γυµνασίου Αναρράχης- Εµπορίου», 
προϋπολογισµού 126.000,00 ευρώ (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ-ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ), αρ.µελέτης 6/2018 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
3. Φώτιος Ιορδανίδης                              

1. Ιωάννης Τσοκτουρίδης 

4. Ευστάθιος Κατσιδης  
5. Καιδης Απόστολος  
6. Γεώργιος Καραϊσκος 
7. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 

 

8. Στέφανος Μπίγγας   
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών ότι µε 
την µε την υπ’αριθµ 175/2018 Α∆Σ έγινε η αποδοχή ένταξης της  πράξης µε τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση 
σχολικών κτιρίων & αυλειων χώρων και λοιπές δράσεις» & η αποδοχή πόσου ύψους 281.700,00 από το Π∆Ε 
ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010)ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ, ενώ τροποποιήθηκε ο προϋπολογισµός οικ. 
Έτους 2018 ως εξής: στον νέο ΚΑ 60.7331.0152 εγγράφηκε πίστωση ύψους 73.650,00 ευρώ (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ) 
και 52.350,00 ευρω ( ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) προκειµένου να εκτελεστεί το έργο: « Εργασίες συντήρησης κτιρίου, 
βελτίωσης αύλειου χώρου και ανακατασκευής στέγης στο Γυµναστήριο του Γυµνασίου Αναρράχης- Εµπορίου», 
προϋπολογισµού 126.000,00 ευρώ, αρ.µελέτης 6/2018. 
Με την 748/21289/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ∆ηµάρχου, αποφασίστηκε η έγκριση της 
ανωτέρω δαπάνης και η διάθεσή της από τον ΚΑ 60.7331.0152  του προϋπολογισµού 2018 του ∆ήµου. 
Επίσης αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ το πρωτογενές αίτηµα µε Α∆ΑΜ18REQ002910123 και το οποίο έγινε 
εγκεκριµένο µε την υπ’αριθµ. 748/21289/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  µε Α∆ΑΜ 18REQ003811670. 

Με την 167/2018 ΑΟΕ εγκρίθηκε η µελέτη & τα τεύχη δηµοπράτησης , καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης 
προκειµένου να διενεργηθεί ανοικτός ηλεκτρονικός  διαγωνισµός ( µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ) καθώς επίσης συγκροτήθηκε 
η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης, σχετική η κλήρωση µεσω ΜΗΜΕ∆ :mimed-ecb-a-id-aa-1777-eba-
2018. Σε συνέχεια των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ’αριθµ 22933/30-10-2018 αναλυτική διακήρυξη µε Α∆ΑΜ 
18PROC003927339 & η ταυτάριθµη περίληψη µε Α∆Α Ω15ΟΩΡ6-ΛΝ9 και Α∆ΑΜ 18PROC003927236.  
Την Πέµπτη 29-11-2018 διενεργήθηκε ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισµός (µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ) και η Επιτροπή   
µας διαβίβασε το 1Ο  πρακτικό (στάδιο προσωρινού αναδόχου) στο οποίο αναφέρονται τα 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   

( Α π ο σ φ ρ ά γ ι σ η ς  ∆ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ώ ν  κ α ι  Τ ε χ ν ι κ ώ ν  Π ρ ο σ φ ο ρ ώ ν )   
Το παρόν Πρακτικό αφορά τη διεξαγωγή ανοικτής δηµοπρασίας για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του 
έργου: «Εργασίες συντήρησης κτιρίου βελτίωσης αύλειου χώρου και ανακατασκευής στέγης στο γυµναστήριο 
του γυµνασίου Αναρράχης – Εµπορίου»  
Προϋπολογισµού :  101.612,90 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%) 
Κριτήριο Επιλογής : Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή (χαµηλότερη 
τιµή). 
Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής Προσφορών : Παρασκευή  23 Νοεµβρίου 2018 και ώρα  14:00 µ.µ.   
(λήξη ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών)  
Ηµεροµηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών :  Πέµπτη 29 Νοεµβρίου 2018 και ώρα  10:00 π.µ.    
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 Επιτροπή διεξαγωγής δηµοπρασίας 
1. Την υπ’ αριθµ.  167/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας σύστασης επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισµού. 
Το διαγωνισµό διενέργησαν τα Μέλη της επιτροπής: 
α) Καρµαζής Ευθύµιος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ µε Α΄ βαθµό  (Πρόεδρος) 
β) Ντίνα Χρυσούλα Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ µε Α΄ βαθµό  (Τακτικό µέλος) 
γ) Γκουντούλας ∆ηµήτριος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ µε Α΄ βαθµό ( Αναπληρωµατικό µέλος)  
∆ιαδικασία διεξαγωγής ηλεκτρονικής δηµοπρασίας: 
Στις 29-11-2018 και µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, κοινοποιήθηκε στην 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 

1 ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.∆.Ε. 

2 ΚΑΡΑΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

3 ∆ΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ 

4 ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

5 ΑΦΟΙ Α ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑ∆Η ΟΕ 

6 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΚΕ 

7 POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε 

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

Επιπλέον, ο Χειριστής του Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού, όπως προβλέπεται στην εγκεκριµένη διακήρυξη 
µεταβίβασε τα δικαιώµατά του στον Πρόεδρο της Επιτροπής. 
Στη 29-11-2018 και ώρα 10.00 η επιτροπή συνεδρίασε και προέβη στο άνοιγµα των ηλεκτρονικών προσφορών 
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 ότι όλοι οι συµµετέχοντες υπέβαλαν τα δικαιολογητικά τους σε ηλεκτρονική 
µορφή (εγγυητικές επιστολές, ΤΕΥ∆, κτλ) 
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  Ποσοστό (%) 

1 
ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.∆.Ε. 

49,71 % 

2 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΚΕ 48,00 % 

3 ∆ΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ 47,25 % 

4 
Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ 
Α.Τ.Ε. 

46,00 % 

5 ΚΑΡΑΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 45,00 % 

6 ΑΦΟΙ Α ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑ∆Η ΟΕ 42,19 % 

7 POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. 40,02 % 
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8 ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 36,71 % 

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 των προσφορών. Στη 
συνέχεια η επιτροπή ξεκίνησε τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής (ΤΕΥ∆ και Εγγυητικές Επιστολές) 
κατά σειρά µειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη. 
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, η επιτροπή διαπίστωσε ότι και οι οκτώ 
(8) προσφορές ήταν παραδεκτές. 
Ο έλεγχος εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών,  ολοκληρώθηκε στις  29-11-2018  και το  παρόν  πρακτικό  
κλείνει  σήµερα  29-11-2018.   
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ολοκλήρωσε τη σύνταξη και έκδοση του πρακτικού µε το αποτέλεσµα της διαδικασίας 
και εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης στον µειοδότη οικονοµικό φορέα «ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.∆.Ε.», µε µέσο ποσοστό έκπτωσης σαράντα εννέα και εβδοµήντα ένα εκατοστά επί 
τις εκατό  (49,71 %)….» 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ.    190 /2018 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 
2. το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018 
3. την υπ’αριθµ 175/2018 Α∆Σ & το πρωτογενές αίτηµα µε Α∆ΑΜ18REQ002910123 
4. την 748/21289/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ∆ηµάρχου µε Α∆ΑΜ 18REQ003811670 

5. την αριθµ. µελ. 6/2018 
6. το αποτέλεσµα κλήρωσης ΜΗΜΕ∆ mimed-ecb-a-id-aa-1777-eba-2018 
7.  την υπ’αριθµ 167/2018 ΑΟΕ ,την υπ’αριθµ 22933/30-10-2018   αναλυτική διακήρυξη µε Α∆ΑΜ 
18PROC003927339 & η ταυτάριθµη περίληψη  µε Α∆Α Ω15ΟΩΡ6-ΛΝ9 και Α∆ΑΜ 18PROC003927236 
8. το από 29-11-2018 πρακτικό της Επιτροπής 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
1 Εγκρίνει το  από 29-11-2018 1ο πρακτικό  της Επιτροπής ∆ιενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού 
αναδόχου)  της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας (µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ) σύναψης σύµβασης , για το έργο: « 
Εργασίες συντήρησης κτιρίου, βελτίωσης αύλειου χώρου και ανακατασκευής στέγης στο Γυµναστήριο του 
Γυµνασίου Αναρράχης- Εµπορίου», προϋπολογισµού 126.000,00 ευρώ, αρ.µελέτης 6/2018, 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 «ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.∆.Ε.», µε 
µέσο ποσοστό έκπτωσης σαράντα εννέα και εβδοµήντα ένα εκατοστά επί τις εκατό  (49,71 %). 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή , κατ’ εφαρµογή του σχετικού άρθρου της 
υπ’αριθµ 22933/30-10-2018   αναλυτική διακήρυξη µε Α∆ΑΜ 18PROC003927339. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό    190 /2018. 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
                 Γεώργιος Θεοδοσιάδης 

Φώτιος Ιορδανίδης 
Ευσταθιος Κατσιδης 
Καιδης Αποστολος 
Στέφανος Μπίγγας 

Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
                   Γεωργιος Καραϊσκος 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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