
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αριθµ. απόφ.   19/2019           
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  4ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 1-3-2019 ηµέρα Παρασκευή 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. 4137/22-2-2019 
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 2ου πρακτικού (στάδιο έλεγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής 
διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την σύναψη  δηµόσιας σύµβασης για το έργο  : «Κατασκευή 
τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πύργων του ∆ήµου Εορδαίας» , αριθµ µελέτης 30/2017, προϋπολογισµού 161.200,00 
ευρώ, ορισµός αναδόχου. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

1. Σάββας Ζαµανίδης 
 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης   
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Καιδης Απόστολος  
6. Γεώργιος Καραϊσκος 
7. Ευσταθιος Κατσιδης 

 

8. Στεφανος Μπιγγας  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
O  Αντιπρόεδρος κ. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  Απόντος του Πρόεδρου, ο Αντιπρόεδρος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 
ανωτέρω θέµα, ανέφερε ότι µε την υπ’αριθµ 8/2018 Α∆Σ αποφασίσθηκε η εκτέλεση του εν λόγο έργου το οποίο είναι 
εγγεγραµµένο στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου Εορδαίας, µε τίτλο: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πύργων 
του ∆ήµου Εορδαίας» , αριθµ µελέτης 30/2017, προϋπολογισµού 161.200,00 ευρώ , τροποποιήθηκε ο προϋπολογισµός οικ 
έτους 2018 και ψηφίσθηκε πίστωση ύψους 161.200,00 από τον ΚΑ 30.7326.0048 από πιστώσεις ΣΑΤΑ, ο τρόπος εκτέλεσης 
του έργου η ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ µε κριτήριο ανάθεσης η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής ( χαµηλότερη τιµή)  και σύµφωνα µε το αρ 95 παρ 2α του Ν 4412/2016. 
 Με το υπ’αριθµ 8268/3-4-2018 έγγραφο της ∆/νσης Τ.Υ µας διαβιβάστηκε σχέδιο των όρων διακήρυξης του εν λόγο έργου. 
Με την υπ΄αρίθµ 51/2018 Α.Ο.Ε εγκρίθηκε η µελέτη ,τα τεύχη δηµοπράτησης και καταρτιστήκαν οι όροι διακήρυξης της 
ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης για το εν λόγο έργο. 
Από την Οικονοµική Υπηρεσία εκδόθηκε η σχετική ΑΑΥ 499/6664/2018. 
Με την 113/2018 Α.Ο.Ε συγκροτήθηκε η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας 
σύναψης δηµόσιας σύµβασης για το εν λόγο έργο. 
Επίσης µε την υπ΄αρίθµ 168/2018 Α.Ο.Ε εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό (στάδιο προσωρινού αναδόχου), ενώ δεν κατατέθηκε 
καµία ένσταση. 
Με το από 15-11-2018 ηλεκτρονικό µήνυµα, µε συνηµµένο το µε αρ. πρωτ. οικ. 24424/14-11-2018 έγγραφο «Πρόσκληση 
υποβολής δικαιολογητικών σύµφωνα µε το άρθρο 4.2 της µε αρ. 17831/27-8-2018 διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την 
επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ, αρ. Μελ. 30/2017», µέσω του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, προς τον προσωρινό Ανάδοχο, καλείται εντός 
προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών να υποβάλει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µέσω της λειτουργικότητας ΄΄ 
Επικοινωνία΄΄, προκειµένου να γίνει η κατακύρωση του εν λόγο έργου. 
Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε εµπρόθεσµα ηλεκτρονικά και εµπρόθεσµα υπέβαλε σε έντυπη µορφή σε σφραγισµένο 
φάκελο, µε την αρ.πρωτ. 25996/29-11-2018 αίτηση, όπως η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µας ενηµερώνει µέσω του 2ου πρακτικού 
(στάδιο έλεγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής 
διαδικασίας για την σύναψη  δηµόσιας σύµβασης, το οποίο µας απέστειλε στις 11-2-2019 προς έγκριση ή µη και το οποίο 
σας παραθέτω αυτούσιο: 
 

 

ΑΔΑ: Ω5ΧΑΩΡ6-Β7Ο



«  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο   Ι Ι  
Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ  ∆ ι α γ ω ν ι σ µ ο ύ   

(Έλεγχος δικαιολογητικών «προσωρινού αναδόχου),  
σύµφωνα µε το άρθρο 4.2 της ∆ιακήρυξης και την παράγραφο 6 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016) 

 
Το παρόν Πρακτικό αφορά στον έλεγχο δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου του έργου: 
 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  161.200,00  ΕΥΡΩ  (µε ΦΠΑ) 
 
Κριτήριο Επιλογής : Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή. 
 

• Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής Προσφορών: Παρασκευή 21 Σεπτεµβρίου 2018 και ώρα  14:00 µ.µ.  
(λήξη ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών)  

• Ηµεροµηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών: Πέµπτη 27 Σεπτεµβρίου 2018 και ώρα  10:00 π.µ 

 

Στην Πτολεµαΐδα την 5η ∆εκεµβρίου 2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθαν σε συνεδρίαση στα γραφεία 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης οι: 
1. ΚΟΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών µε Α΄ βαθµό  (Πρόεδρος) 
2. ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών µε Α΄ βαθµό (Μέλος) 
3. ΑΠΑΤΣΙ∆ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών µε Α΄ βαθµό (Μέλος) 

 
που αποτελούν την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία του ανωτέρου έργου, σύµφωνα µε την 
Αρ. 113/16-07-2018 (Α∆Α: 6Η2ΨΩΡ6-ΙΡΡ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, προκειµένου να 
διενεργήσουν τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου της ανοικτής διαδικασίας του 
έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ», µε αριθµό 
συστήµατος στην πλατφόρµα promitheus.gov.gr 75670. 
 
∆ιαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου:  
 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Τη µε Α∆ΑΜ: 18PROC003611450 2018-08-29 ∆ιακήρυξη ανοικτής διαδικασίας. 
2. Το Πρακτικό Ι της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µε ηµεροµηνία 09/10/2018. 
3. Τη µε Αριθµ. 168/2018 (Α∆Α: ΩΘΦ4ΩΡ6-ΣΑΕ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας µε την 

οποία εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό και κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος της ανοικτής διαδικασίας ο οικονοµικός φορέας 
«ΚΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», (ΑΦΜ 998054035) που εδρεύει στην Πτολεµαΐδα, µε ποσοστό έκπτωσης 39,90%, 
για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ». 

 
 
    
4. Το γεγονός ότι αναρτήθηκε η ως άνω απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, Έγκρισης του 1ου Πρακτικού, στην Ηλεκτρονική 

Πλατφόρµα ΕΣΗ∆ΗΣ διεξαγωγής του διαγωνισµού, κοινοποιώντας την απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος του 
∆ιαγωνισµού σε κάθε προσφέροντα Οικονοµικό Φορέα και το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καµία ένσταση κατά της 
ανωτέρω πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών (άρθρο 4.3 της 
∆ιακήρυξης), από την κοινοποίησή της.  

 
5.  Το από 15-11-2018 ηλεκτρονικό µήνυµα, µε συνηµµένο το µε  Αρ. Πρωτ. οικ. 24424/14-11-2018 έγγραφο 

«Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών σύµφωνα µε το άρθρο 4.2. της µε αρ. 17831/27-8-2018 
διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ, αρ. Μελ. 30/2017», µέσω του 
συστήµατος του ΕΣΗ∆ΗΣ, προς τον προσωρινό Ανάδοχο, που είναι η εταιρεία «ΚΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» µε 
το οποίο καλείται εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών σύµφωνα µε την παρ. 4.2 της ∆ιακήρυξης, να υποβάλλει τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας "Επικοινωνία", προκειµένου να γίνει η 
κατακύρωση. 

   
6. Την εµπρόθεσµη ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών από «ΚΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» καθώς και την 

εµπρόθεσµη υποβολή τους σε έντυπη µορφή σε σφραγισµένο φάκελο, µε την Αρ.Πρωτ. 25996/29-11-2018 αίτηση. 

ΑΔΑ: Ω5ΧΑΩΡ6-Β7Ο



 

Προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι:  

      ●     Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα. 

●   Από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις   συµµετοχής, σύµφωνα µε 
τα άρθρα 21, 22, 23 της ∆ιακήρυξης, πλην: 

 
� Αποδεικτικό για την µη αναστολή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την απαίτηση του 

άρθρου 23.3.γ της διακήρυξης. 
� Υπεύθυνη δήλωση για τις λοιπές περιπτώσεις παρ. 4 του άρθρου 22 της διακήρυξης. 
� Πιστοποιητικό στο οποίο θα αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση 

δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα σύµφωνα µε την περίπτωση θ της παρ. Α4 του 
άρθρου 22. 

� Ασφαλιστική ενηµερότητα του κου Παµπόρη Τ. Βασιλείου που να καλύπτει την ηµεροµηνία λήξης υποβολής 
των προσφορών, ήτοι 21/09/2018, καθώς και την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών. 

� Υπεύθυνη δήλωση για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. 
� Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη της απαίτησης της µη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων 

ανεκτέλεστου υπόλοιπου. 

 

 Η επιτροπή ενηµέρωσε, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4.2.γ. της διακήρυξης, την Αναθέτουσα Αρχή για 
την έλλειψη στα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου µέσω της επιλογής «Επικοινωνία»  της πλατφόρµας 
promitheus.gov.gr. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4.2.γ. της διακήρυξης, ενηµέρωσε τον προσωρινό 
Ανάδοχο στις 17-12-2018 µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, µε το αριθµ. Οικ. 27174/14-12-2018 έγγραφό της και όρισε προθεσµία πέντε (5) 
ηµερών για την υποβολή των συµπληρωµατικών δικαιολογητικών.  

   

 Ο προσωρινός Ανάδοχος υπέβαλλε εµπρόθεσµα, τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε έντυπη µορφή µε την Αρ. Πρωτ. 
27605/18-12-2018 Αίτησή του, τα ζητούµενα συµπληρωµατικά δικαιολογητικά. 

  Στις 24-01-2019, ηµέρα Πέµπτη, συνεδρίασε η επιτροπή της Αρ. 168/2018 (Α∆Α: ΩΘΦ4ΩΡ6-ΣΑΕ) ΑΟΕ και αφού 
έλεγξε τα υποβληθέντα συµπληρωµατικά δικαιολογητικά, ζήτησε πρόσθετες διευκρινήσεις µέσω της Επικοινωνίας του 
ΕΣΗ∆ΗΣ και συγκεκριµένα για τις τρεις (3) Υπεύθυνες ∆ηλώσεις που απευθύνονται σε διαφορετικό φορέα καθώς και για την 
περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22 της ∆ιακήρυξης, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι 
εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ. και υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούµενα από τα αρµόδια επιµελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, 
ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα µε βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική 
επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα. 

 Ο προσωρινός Ανάδοχος στο πλαίσιο των διευκρινίσεων των συµπληρωµατικών δικαιολογητικών υπέβαλλε 
εµπρόθεσµα, τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε έντυπη µορφή µε την Αρ. Πρωτ. 1785/25-01-2019 Αίτησή του, τα ζητούµενα 
στην παραπάνω παράγραφο. 

Στις 11-02-2019, ηµέρα ∆ευτέρα, συνεδρίασε η επιτροπή της Αρ. 113/16-07-2018 (Α∆Α: 6Η2ΨΩΡ6-ΙΡΡ) ΑΟΕ 
και αφού έλεγξε τα παραπάνω υποβληθέντα συµπληρωµατικά δικαιολογητικά, διαπίστωσε ότι, από τα δικαιολογητικά που 
συνολικά και εµπρόθεσµα προσκοµίστηκαν από τον προσωρινό Ανάδοχο, προκύπτει ότι: 

●       τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το ΤΕΥ∆ είναι αληθή, 

●       αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής, σύµφωνα µε τα άρθρα 21,22,23 της ∆ιακήρυξης και  

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ 

για την κατακύρωση της Σύµβασης του έργου:  
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» στην τεχνική εταιρεία 
«ΚΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», που εδρεύει στην οδό Ι.Χριστίδη 9 – Πτολεµαΐδα, τηλ. και Φαξ : 2463021658 και 
ΑΦΜ : 998054035, ∆ΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ, µε µέσο ποσοστό έκπτωσης τριάντα εννέα και ενενήντα εκατοστά τοις 
εκατό (39,90%) και  
υποβάλλει το Πρακτικό στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκρισή του.  
 

Το Πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα και υπογράφεται από τα µέλη της Επιτροπής….». 
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. 
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Αποκεντρωµένης (Α∆Α 698ΦΟΡ1Γ-Λ∆Ο), εκδόθηκε η υπ’αριθµ. 227/1529/23-1-2019 Α.Α.Υ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
του ∆ηµάρχου µε α/α 1 αριθµό καταχώρησης στο µητρώο δεσµεύσεων για το έτος 2019. 
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά  

Αριθµ. απόφ.   19/2019 
 

   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  
2. 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 
3. τις διατάξεις της ΚΥΑ 117384/26-10-2017 τ.Β3821. 
4. την 8/2018 Α∆Σ 
5.την υπ’αριθµ 30/2017 µελέτη καθώς και τα σχετικά τεύχη δηµοπράτησης 
6. την υπ’αριθµ 499/2018 Α.Α.Υ 
7. το υπ’αριθµ 8268/3-4-2018 έγγραφο της ∆/νσης Τ.Υ 
9. την υπ’αριθµ 51/2018 ΑΟΕ  
10. το αποτέλεσµα της κλήρωσης ΜΗΜΕ∆ µε αριθµό ταυτότητας : mimed-ecb-a-2-id-aa 1174-eba-2018-07-13, κατ ‘ 
εφαρµογή της  υπ΄αριθµ ∆ΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 (ΦΕΚ Β΄4841) 
11. την υπ΄αρίθµ 113/2018 Α.Ο.Ε & την 17831/27-8-2018 διακήρυξη µε Α∆ΑΜ 18PROC003611450 
12. το από 9-10-2018 1ο Πρακτικό 
13. την υπ΄αρίθµ 168/2018 Α.Ο.Ε  
14. το µε αρ. πρωτ. 24424/14-11-2018  
15. την 25996/29-11-2018 αίτηση 
16. το από 11-2-2019 2ο Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου 
17. την υπ΄αρίθµ 227/1529/23-1-2019 Α.Α.Υ 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

1. Εγκρίνει το 2ο πρακτικό  της Επιτροπής ∆ιενέργειας και αξιολόγησης ( έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) , 
σύµφωνα µε το αρ 4.2 της διακήρυξης της ανοικτής  ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύµβασης , για το έργο  µε τίτλο: 
«Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πύργων του ∆ήµου Εορδαίας» , αριθµ µελέτης 30/2017, προϋπολογισµού 
161.200,00 ευρώ , προϋπολογισµού 161.200,00 ευρώ από τον ΚΑ 30.7326.0048 από πιστώσεις ΣΑΤΑ, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης. 

2. Εγκρίνει το αποτέλεσµα της διαδικασίας όπως αυτό εµφαίνεται στο ως άνω πρακτικό και κατακυρώνει το αποτέλεσµα  της 
ανοικτής ηλεκτρονικής (µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ) διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, για το έργο µε τίτλο: «Κατασκευή τοιχίου 
αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πύργων του ∆ήµου Εορδαίας» , αριθµ µελέτης 30/2017, προϋπολογισµού 161.200,00 ευρώ , 
προϋπολογισµού 161.200,00 ευρώ από τον ΚΑ 30.7326.0048 από πιστώσεις ΣΑΤΑ, στον οριστικό ανάδοχο «ΚΙΛΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»,   που εδρεύει  στην Πτολεµαϊδα, Ι. Χριστίδη 9, ΑΦΜ: 998054035, µε µέσο ποσοστό έκπτωσης 
τριάντα εννέα και ενενήντα εκατοστά τοις εκατό ( 39,90%). 

 Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή , κατ’ εφαρµογή του σχετικού άρθρου 4.3 της υπ’αριθµ 
17831/27-8-2018 διακήρυξης ∆ηµάρχου µε Α∆ΑΜ 18PROC003611450. 
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό   19/2019. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης                              
Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Καιδης Αποστολος 
ΕυσταθιοςΚατσιδης                            
Γεωργιος Καραϊσκος 
Στεφανος Μπιγγας 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

           ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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