
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 15/2019 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  3 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 8-2-2019 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε 
αρ. πρωτ. 2466/4-2-2019 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, 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 της µελέτης : «Ανέγερση 2ου 
ΕΠΑΛ Πτολεµαϊδας ∆ήµου Εορδαίας», προϋπολογισµού 74.044,69 ευρώ. Ορισµός αναδόχου. 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
      ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σοφοκλής Σιδηροπουλος                            1.Σαββας Ζαµανιδης 
2. Τσοκτουρίδης Ιωάννης  
3. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
4. Ευσταθιος Κατσιδης 
5. Καιδης Αποστολος 

 

6. Φώτιος Ιορδανίδης 
7. Στέφανος Μπίγγας  
8. Μίχος Κωνσταντίνος 

 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
   Το τακτικό µέλος κ. Καραϊσκος Γεώργιος δήλωσε κώλυµα και αντικαταστάθηκε από τον κ. Μίχο Κωνσταντίνο. 

Απόντος του Πρόεδρου, ο Αντιπρόεδρος Σοφοκλής Σιδηροπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούµενος  το ανωτέρω ΕΚΤΟΣ ηµερήσιας διάταξης θέµα, για το οποίο όλα τα παρόντα µέλη συµφώνησαν 
να συζητηθεί και έθεσε υπόψη των µελών και έθεσε υπόψη των µελών ότι µε την υπ’αριθµ 75/2018 Α∆Σ 
τροποποιήθηκε το τεχνικό πρόγραµµα έτους 2018 , ο προϋπολογισµός του οικ έτους 2018 και εγγράφηκε 
πίστωση ύψους 74.044,69 ευρώ ( πιστώσεις ΕΑΠ) στον νέο ΚΑ 15.7411.0024 µε τίτλο : « Ανέγερση  2ου ΕΠΑΛ 
Πτολεµαϊδας ∆ήµου Εορδαίας». Επιπλέον αποφασίστηκε  να δηµοπρατηθεί η εκπόνηση της µελέτης  για την 
«Ανέγερση  2ου ΕΠΑΛ Πτολεµαϊδας ∆ήµου Εορδαίας» προϋπολογισµού 74.044,69 ευρώ µε συνοπτικό 
διαγωνισµό κατ εφαρµογή του αρ 117 του Ν 4412/2016.   
Με την υπ΄αρίθµ 64/2018 Α.Ο.Ε  αποφασίσαµε σχετικά :  
α) µε την ψήφιση πίστωσης ύψους 74.044,69  ευρώ ΚΑ 15.7411.0024 ( πιστώσεις ΕΑΠ)  ,  
β) για τον τρόπο ανάθεσης της µελέτης µε  ανοικτή συνοπτική διαδικασία, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής,  
γ) για την έγκριση της µελέτης και την κατάρτιση των όρων της ∆ιακήρυξης,  
Η συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του ως άνω διαγωνισµού έγινε µε την υπ΄αρίθµ 41/2018 Α.∆.Σ. 
Κατόπιν των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ΄αρίθµ 14057/27-6-2018 Αναλυτική- Περιληπτική διακήρυξη ∆ηµάρχου 
και ορίστηκε ως ηµεροµηνία υποβολής προσφορών η Τρίτη 17-7-2018 και ώρα 10:00 π.µ.  
Η Επιτροπή διαγωνισµού µας απέστειλε το υπ΄αρίθµ 15824/24-7-2018 πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών 
συµµετοχής και ελέγχου και βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών, το οποίο και εγκρίθηκε µε την 
υπ΄αρίθµ 150/2018 Α.Ο.Ε, κατά της οποίας δεν ασκήθηκε ένσταση. 
Μετά την έγκριση του 1ου Πρακτικού, η Επιτροπή διαγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ.6 της διακήρυξης 
προσκάλεσε τους προσφέροντες σε δηµόσια συνεδρίαση και όρισε ως ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης την 
29-10-2018 και ώρα 11:00 π.µ. 
Κατόπιν τούτων η Επιτροπή διαγωνισµού συνέταξε το υπ΄αρίθµ 22870/29-10-2018 2ο Πρακτικό 
αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών, βαθµολογίας οικονοµικής προσφοράς και προσδιορισµού της πλέον 
συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφορά, το οποίο και εγκρίθηκε µε την υπ΄αρίθµ 177/2018 Α.Ο.Ε, 
κατά της οποίας δεν ασκήθηκε ένσταση. 
Στη συνέχεια µε την αρ 831/16-1-2019 πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος 
να υποβάλλει τα δικαιολογητικά σύµφωνα µε το αρ 5.1 της µε αριθµ πρωτ 14057/27-6-2018 διακήρυξης. Η 
Επιτροπή διαγωνισµού µας απέστειλε το υπ΄αρίθµ 2512/5-2-2019 πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών 
Προσωρινού Αναδόχου –κατακύρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας το οποίο έχει ως εξής:  

«3 ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  
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Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου - Κατακύρωσης 

Για τη µελέτη του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ΟΥ ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ», συνολικού 
προϋπολογισµού: 74.044,69 (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 
Κριτήριο Επιλογής :  Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µετά την αξιολόγηση των 

Τεχνικών και Οικονοµικών Προσφορών των ∆ιαγωνιζοµένων. 
Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής Προσφορών : Τρίτη 17-07-2018 και ώρα  10:00 π.µ.  
Στην Πτολεµαϊδα την  05 Φεβρουαρίου 2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ. συνήλθαν σε συνεδρίαση στα 
γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας οι: 
1. ∆εληγεώργη Ευτέρπη, Αρχιτέκτων Μηχανικός µε Α΄β, τακτικό µέλος και Πρόεδρος. 
2. Σιδέρης Αστέριος, Μηχανολόγος Μηχανικός µε Α΄β, τακτικό µέλος 
3. Τζίτζικας Γεώργιος, Τοπογράφος Μηχανικός, τακτικό µέλος, εκπρόσωπος ΤΕΕ 

που αποτελούν την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανοιχτή διαδικασία της ανωτέρω µελέτης σύµφωνα µε την 
Αρ. 64/2018 ΑΟΕ (Α∆Α:6ΝΚ0ΩΡ6-86Ν) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας. Το 
ορισµένο από την ΠΕΣΕ∆Ε µέλος (τακτικό/αναπληρωµατικό)  δεν παραβρέθηκε. 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. την µε αρ. 14057/27-06-2018 (Α∆ΑΜ 18PROC003336039 2018-06-28) διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας 
για την σύναψη δηµόσιας σύµβασης µελέτης µε συνοπτικό διαγωνισµό, της µελέτης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ΟΥ 
ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» 

2. το µε αρ. 158424/24-07-2018 1ο «Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής και ελέγχου και 
βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών» 

3. την µε αρ. 150/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας µε την οποία 
εγκρίνεται το 1ο Πρακτικό. 

4. το µε αρ. 22870/29-01-2018 2ο Πρακτικό «Αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών, βαθµολογίας 
οικονοµικής προσφοράς και προσδιορισµού της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη 
προσφοράς.» 

5. την µε αρ. 177/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας µε την οποία 
εγκρίνεται το 2ο Πρακτικό. 

6. την µε αρ. 831/16-01-2019 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών, εντός 20 ηµερών, σύµφωνα µε το 
άρθρο 5.1. της µε αρ. πρωτ. 14057/27-06-2018 διακήρυξης ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας για την 
επιλογή αναδόχου της µελέτης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ΟΥ ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» 

7. την µε αρ. 1677/24-01-2019 υποβολή των δικαιολογητικών σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος 
παραδόθηκε στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, 

8. την από 29-01-2019 πρόσκληση της προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µε θέµα «Γνωστοποίηση 
ηµεροµηνίας της δηµόσιας συνεδρίασης για τον έλεγχο των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του 
συµµετέχοντα, του άρθρου 22 της αναλυτικής διακήρυξης, για την απόφαση κατακύρωσης στον 
προσωρινό ανάδοχο για την εκπόνηση της µελέτης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ΟΥ ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» 

προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο και διαπίστωσε 
ότι:  
• Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα. 
• τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το ΤΕΥ∆ είναι αληθή,  
• αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής, σύµφωνα µε τα άρθρο 22 της διακήρυξης και 

Γ Ν Ω Μ Ο ∆ Ο Τ Ε Ι  
για την κατακύρωση της Σύµβασης της µελέτης: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ΟΥ ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» 
στον οικονοµικό φορέα  «ΥΕΤΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, Πλ. Ιπποδροµίου 7, Τ.Κ 54621, Τηλ. 
2310250601, µε ΑΦΜ: 099796533 µε µέση τεκµαρτή έκπτωση επί του συνόλου της αµοιβής 50,51%, 
συνολική βαθµολογία προσφοράς U=70.90 και υποβάλλει το παρών πρακτικό στην Αναθέτουσα Αρχή προς  
έγκριση του…….». 
Με την έγκριση του Προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε µε την υπ’ 
αριθµ. 363/2018 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και νοµιµοποιήθηκε µε την αρ. πρωτ. 4080/14-1-2019 
Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης (Α∆Α 698ΦΟΡ1Γ-Λ∆Ο), εκδόθηκε η υπ’αριθµ. 240/1705/2019 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης του ∆ηµάρχου µε α/α 1 αριθµό καταχώρησης στο µητρώο δεσµεύσεων για το έτος 
2019 από τον ΚΑ 15.7411.0024 σε ύψος ποσού 74.044,69 ευρω από πιστώσεις ΕΑΠ, του εν λόγω έτους. 

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

Αριθµ. απόφ. 15/2019 

    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)την75/2018 & την υπ΄αρίθµ 41/2018 αποφάσεις του ∆.Σ ,  
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4) την τεχνική έκθεση, την προεκτίµηση της αµοιβής,  
5) τις διατάξεις του Π.∆.80/2016 & η υπ΄αρίθµ 11096/2018 ΑΑΥ 
6) την υπ΄αρίθµ 14057/27-6-2018 Αναλυτική- Περιληπτική διακήρυξη ∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ: 18PROC003336039) 
7) το µε αρίθµ πρωτ. 15824/24-7-2018 πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και ελέγχου και 
βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών 
8) την υπ΄αρίθµ 150/2018 Α.Ο.Ε 
9) το υπ΄αρίθµ 22870/29-10-2018 2ο Πρακτικό 
10) την υπ’αριθµ 177/2018 ΑΟΕ 
11) το υπ’αριθµ 2512/5-2-2019 3ο Πρακτικό 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

1. Εγκρίνει το υπ’αριθ. 2512/5-2-2019 πρακτικό έλεγχου των προσκοµισθέντων δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου , της Επιτροπής διενέργειας  της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης για την : 
««Ανέγερση 2ου ΕΠΑΛ Πτολεµαϊδας ∆ήµου Εορδαίας», προϋπολογισµού 74.044,69 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: «Ανέγερση 2ου ΕΠΑΛ Πτολεµαϊδας ∆ήµου Εορδαίας», προϋπολογισµού 74.044,69 
ευρώ, στον οριστικό ανάδοχο µε την επωνυµία: «ΥΕΤΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, Πλ. 
Ιπποδροµίου 7, Τ.Κ 54621, µε ΑΦΜ: 099796533 µε µέση τεκµαρτή έκπτωση επί του συνόλου της αµοιβής 
50,51% και συνολική βαθµολογία προσφοράς U=70.90. 
Κατά της απόφασης έγκρισης του πρακτικού χωρεί ένσταση κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 6 της µε 
αρ.πρωτ. 14057/27-6-2018 Αναλυτική- Περιληπτική διακήρυξη ∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ: 18PROC003336039). 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 15/2019. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

Φώτιος Ιορδανίδης 
Ιωάννης Τσοκτουρίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Ευσταθιος Κατσιδης 
Καιδης Αποστολος 
Στέφανος Μπίγγας 

                   Κωνσταντίνος Μίχος 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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