
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ    191/2018  
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  Πρακτικού έλεγχου των προσκοµισθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού µειοδότη, της 
Επιτροπής διενέργειας της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης για την : «Εκπόνηση 
κυκλοφοριακής µελέτης για την βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθµευσης στην 
Πτολεµαΐδα του ∆ήµου Εορδαίας», προϋπολογισµού 54.560,00 ευρώ. Ορισµός αναδόχου. 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
  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 υπ’αριθµ 196/2016 Α∆Σ αποφασίσθηκε η εκπόνηση «κυκλοφοριακής µελέτης για τη βελτίωση της 
κυκλοφορίας και την  οργάνωση της στάθµευσης στην Πτολεµαΐδα του ∆ήµου Εορδαίας», προϋπολογισµού 
54.560,00 ευρώ ενώ µε την υπ’αριθµ 45/2017 ΑΟΕ αποφασίσθηκε η ψήφιση της  πίστωση ύψους 54.560,00 
από τον ΚΑ 30.7413.0046 του προϋπολογισµού οικ έτους 2017,της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης 
δηµόσιας σύµβασης , µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, εγκρίναµε τα τεύχη δηµοπράτησης , όπως αυτά συντάχθηκαν από την 
∆/νση Τ.Υ και καταρτίσαµε τους όρους διακήρυξης. Με την υπ΄αρίθµ 100/2017 Α.Ο.Ε συγκροτήσαµε την 
Επιτροπή διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας. 
Με την υπ΄αρίθµ 7/2018 Α.Ο.Ε εγκρίθηκε και ψηφίστηκε η πίστωση από τον προϋπολογισµό οικονοµικού 
έτους 2018 για την  «Εκπόνηση κυκλοφοριακής µελέτης για την βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση 
της στάθµευσης στην Πτολεµαΐδα του ∆ήµου Εορδαίας» ποσού 54.560,00  από τον Κ.Α. 30.7413.0046 από 
πιστώσεις ΣΑΤΑ.( ΕΑ∆ 297 ), η διαγωνιστική διαδικασία κατακύρωσης ή τιµολόγησης της οποίας δεν 
ολοκληρώθηκε εντός του οικ έτους 2017.                                                             
Κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω εξεδόθη η υπ΄αρίθµ 21489/21-6-2017 Περιληπτική διακήρυξη ∆ηµάρχου και 
ορίστηκε καταληκτική ηµέρα για την κατάθεση προσφορών η Τρίτη 11-7-2017.  
Η Επιτροπή διαγωνισµού µε το υπ΄αρίθµ 15716/23-7-2018 διαβιβαστικό της µας απέστειλε το υπ΄αρίθµ 
15715/23-7-2018 πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και ελέγχου και βαθµολόγησης των 
τεχνικών προσφορών, το οποίο και εγκρίθηκε µε την υπ΄αρίθµ 128/2018 Α.Ο.Ε. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή διαγωνισµού συνήλθε στις 7-9-2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ και µε το 
υπ΄αρίθµ 18736/7-9-2018 διαβιβαστικό της µας απέστειλε το υπ΄αρίθµ 18735/7-9-2018 πρακτικό 
βαθµολόγησης των αποδεκτών οικονοµικών προσφορών και στάθµισης της βαθµολογίας της τεχνικής και 
οικονοµικής προσφοράς το οποίο εγκρίθηκε µε την 152/2018 ΑΟΕ, κατά της οποίας δεν ασκήθηκε ένσταση . 
Με την υπ’αριθµ 23285/1-11-2018 πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής  προς τον προσωρινό µειοδότη για την 
υποβολή εκ µέρους του των δικαιολογητικών του αρ 22 της διακήρυξης , ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε 
την υπ’αριθµ 24409/14-11-2018 επιστολή µε την οποία συνυπέβαλε σε σφραγισµένο φάκελο τα προς έλεγχο 
δικαιολογητικά.  
Στη συνέχεια η Επιτροπή διαγωνισµού συνήλθε στις 26/11/2018 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ και µε το 
υπ΄αρίθµ 25470/26-11-2018 διαβιβαστικό της µας απέστειλε το υπ΄αρίθµ 25469/26-11-2018 πρακτικό 
έλεγχου των προσκοµισθέντων δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου , το όποιο έχει ως εξής: 
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«Στα Γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας  συνήλθε την 26 Νοεµβρίου 2018  
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 πµ  η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµού  που συστάθηκε σύµφωνα µε την υπ΄ 
αριθµ. 100 / 9-6-2017  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆. Εορδαίας για τον συνοπτικό ανοιχτό 
διαγωνισµό της παραπάνω µελέτης, αποτελούµενη από τους :  

α)  Γεώργιο Παπαδόπουλο, κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως 

Πρόεδρος,  

β)  Ελένη Σιαπαλίδου, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών της ∆/νσης Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών ως 

µέλος,  

γ) Ευαγγελία Κιουρκτζόγλου, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ως µέλος και εκπρόσωπος του ΤΕΕ   

για να προβεί στον έλεγχο των υποβληθέντων από τον προσωρινό µειοδότη “ ΑΝ∆ΡΕΑΣ Θ. 
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” δικαιολογητικών του άρθρου 22 της αναλυτικής 
διακήρυξης της µελέτης του θέµατος. 
Η επιτροπή διαγωνισµού έχοντας υπόψη : 

1. Την ισχύουσα νοµοθεσία, όπως αυτή εξειδικεύεται στο άρθρο 11 της διακήρυξης της παρούσας 
µελέτης 

2. το από 7/09/2018 «2ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού» της µελέτης του θέµατος 
3. την υπ’ αριθµό 152/2018 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής του δήµου Εορδαίας έγκρισης του 

δεύτερου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού 
4. την υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 23285/1-11-2018 πρόσκληση προς τον προσωρινό µειοδότη «ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

Θ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την υποβολή εκ µέρους του των 
δικαιολογητικών του άρθρου 22 της αναλυτικής διακήρυξης της µελέτης προς έλεγχο. 

5. την υπ’ αριθµ. πρωτ. 24409/14-11-2018 επιστολή του «ΑΝ∆ΡΕΑΣ Θ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 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. 
24409/14-11-2018 επιστολή φάκελος δικαιολογητικών,  
προέβη στον έλεγχο των προσκοµισθέντων δικαιολογητικών /εγγράφων του άρθρου 22 της αναλυτικής 
διακήρυξης της µελέτης.  Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε 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 «ΑΝ∆ΡΕΑΣ Θ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. 
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».  
β) τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, αποδεικνύουν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε το άρθρο 22 της διακήρυξης της µελέτης «Κυκλοφοριακή Μελέτη για 
την βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθµευσης στην Πτολεµαΐδα του ∆ήµου Εορδαίας» 

Κατόπιν τούτων η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) ολοκλήρωσε το παρόν πρακτικό µε το 
οποίο εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στον «ΑΝ∆ΡΕΑΣ Θ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ – 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και διαβιβάζει το παρόν µαζί µε τον φάκελο συµµετοχής στο 
διαγωνισµό του προσωρινού αναδόχου καθώς και τον φάκελο µε τα δικαιολογητικά της παραγράφου 22 της 
αναλυτικής διακήρυξης της µελέτης, στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας για λήψη απόφασης 
σχετικής µε την κατακύρωση ή µη 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.    191 /2018 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
1) τις διατάξεις του αρ 72 του Ν3852/2010  
2)τις διατάξεις του Ν 4412/2016,  
3)την 196/2016 απόφαση του ∆Σ ,  
4) την τεχνική έκθεση, την προεκτίµηση της αµοιβής,  
5) το υπ’αριθµ 7643/20-3-2017 πρακτικό κλήρωσης 
6) τις διατάξεις του Π.∆.80/2016 & την υπ’αριθµ. 297 ΑΑΥ & την υπ’αριθ. 7/2018 ΑΟΕ 
7) την υπ’αριθµ 45/2017 ΑΟΕ 
8) το υπ’αριθµ 465/8-6-2017 έγγραφο του ΤΕΕ 
9) την υπ΄αρίθµ 100/2017 ΑΟΕ 
10) η υπ΄αρίθµ 21489/21-6-2017 Περιληπτική διακήρυξη ∆ηµάρχου 
11) το µε αρίθµ πρωτ. 15715/23-07-2018 Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισµού 
12) την υπ΄αρίθµ 128/2018 Α.Ο.Ε 
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13) το µε αρίθµ πρωτ. 18735/7-9-2018 Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισµού & την υπ’αριθµ 152/2018 ΑΟΕ 
14) το υπ΄αρίθµ 25469/26-11-2018 πρακτικό έλεγχου των προσκοµισθέντων δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
  

1. Εγκρίνει το υπ’αριθ. 25469/26-11-2018 πρακτικό έλεγχου των προσκοµισθέντων δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου , της Επιτροπής διενέργειας  της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης 
για την : «Εκπόνηση κυκλοφοριακής µελέτης για την βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της 
στάθµευσης στην Πτολεµαΐδα του ∆ήµου Εορδαίας», προϋπολογισµού 54.560,00 ευρώ, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης. 
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα  της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης για την 
εκτέλεση µελέτης µε τίτλο: «Εκπόνηση κυκλοφοριακής µελέτης για την βελτίωση της κυκλοφορίας και την 
οργάνωση της στάθµευσης στην Πτολεµαΐδα του ∆ήµου Εορδαίας», προϋπολογισµού 54.560,00 ευρώ, στον 
οριστικό ανάδοχο µε την επωνυµία: «ΑΝ∆ΡΕΑΣ Θ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ –ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» ο 
οποίος προσέφερε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιµής και πιο συγκεκριµένα η  οικονοµική του προσφορά ανέρχεται στο πόσο των 21.912,00 ευρώ 
µε µέση τεκµαρτή έκπτωση 50,20% επί του συνόλου της προεκτιµωµενης αµοιβής της Υπηρεσίας και 
συγκέντρωσε την µέγιστη σταθµισµένη βαθµολογία 72,17. 
 
Κατά της απόφασης έγκρισης του πρακτικού χωρεί ένσταση κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 6 της µε 
αρ.πρωτ. 21489/21-6-2018 διακήρυξης ∆ηµάρχου µε Α∆ΑΜ 17PROC001568200. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό    191 /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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