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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 ελεγχου δικαιολογητικών του 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. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

Σάββας Ζαµανίδης 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης   
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Ευσταθιος Κατσιδης 
6. Καιδης Αποστολος 

 

7. Μπίγγας Στεφανος 
8. Γεωργιος Καραϊσκος 

 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Απόντος του Προέδρου κ Σάββα Ζαµανιδη, ο Αντιπρόεδρος Σοφοκλής Σιδηροπουλος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών ότι 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. 
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 246/1715/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ∆ηµάρχου, αποφασίστηκε η έγκριση της 
ανωτέρω δαπάνης και η διάθεσή της από τον ΚΑ 60.7331.0152  του προϋπολογισµού 2019 του ∆ήµου. 
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.  
Με την 190/2018 ΑΟΕ εγκρίθηκε το  από 29-11-2018 1ο πρακτικό  της Επιτροπής ∆ιενέργειας ( στάδιο 
ανάδειξης προσωρινού αναδόχου), κατά της οποίας δεν ασκήθηκε προδικαστική προσφυγή. 
Στις 21-2-2019 συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή διαγωνισµού προκειµένου να ελέγξει  τα δικαιολογητικά που 
προσκόµισε ο προσωρινός ανάδοχος και συνέταξε ακολούθως το πρακτικό το οποίο θέτουµε υπόψη σας :   

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ 

Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού 

(Έλεγχος δικαιολογητικών "προσωρινου αναδοχου",συµφωνα µε το αρ 4.2 της διακήρυξης και την παράγραφο 

6 του αρ 103 του Ν 

ΑΔΑ: ΩΣ6ΗΩΡ6-74Σ



Στην Πτολεµαΐδα την 21η  Φεβρουαρίου 2019  ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ.  συνήλθαν σε συνεδρίαση 
στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας οι: 

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) 

αποτελούντες την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτελέσεων των εργασιών του αναφερόµενου στην επικεφαλίδα έργου, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή), σε εκτέλεση της 
υπ΄αριθµ. 167/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας,  για να προβούν στην 
αποσφράγιση και τον έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των προσκοµισθέντων δικαιολογητικών από τον 
«προσωρινό ανάδοχο», σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην Αναλυτική ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

• 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 

• Συντάχθηκε το από 29-11-2018 Πρακτικό Ι, µε το οποίο η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται την 
ανάθεση της σύµβασης στον µειοδότη µε την επωνυµία «ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.∆.Ε.», µε ποσοστό έκπτωσης 49,71%. 

• Με την υπ΄αριθµ. 190/21-12-2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, 
εγκρίθηκε το αποτέλεσµα της  δηµοπρασίας του έργου, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους 
προσφέροντες. 

• Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση. 

• Στις 16-01-2019 ειδοποιήθηκε µέσω του συστήµατος του ΕΣΗ∆ΗΣ  ο «προσωρινός ανάδοχος»  που 
είναι η εταιρεία  «ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Ε.∆.Ε.» , να υποβάλλει τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά προκειµένου να γίνει η κατακύρωση. 

• Η  εταιρεία «ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.∆.Ε.»  κατέθεσε εµπρόθεσµα στο 
πρωτόκολλο της  αναθέτουσας αρχής τον µε αριθµ. πρωτ. 1105/18-01-2019 σφραγισµένο φάκελο 
δικαιολογητικών. 

• Στις 18-02-2019 ειδοποιήθηκε µέσω του συστήµατος του ΕΣΗ∆ΗΣ ο  «προσωρινός ανάδοχος» που 
είναι η εταιρεία  «ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΣΝΙΚΟΣ Ε.∆.Ε.»,  να υποβάλει εκ νέου 
επικαιροποιηµένα τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου & 2. Πιστοποιητικό 
Πρωτοδικείου Κοζάνης προκειµένου να γίνει η κατακύρωση. 

• Η εταιρεία «ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.∆.Ε.»  κατέθεσε εκ νέου 
εµπρόθεσµα στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής τον µε αριθµ. πρωτ. 3733/19-02-2019 
σφραγισµένο φάκελο των άνω δύο (2) δικαιολογητικών. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
και διαπίστωσε την ορθότητα – πληρότητα αυτών , προχώρησε στη σύνταξη και έκδοση του 
παρόντος πρακτικού, µε το οποίο ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ για την κατακύρωση της σύµβασης του έργου  
<ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ,  ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 
ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ>  στον οικονοµικό φορέα 
«ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.∆.Ε.» µε ποσοστό έκπτωσης 49,71%  και 
υποβάλει το πρακτικό στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση. 

Το πρακτικό αυτό συντάθηκε σε τέσσερα αντίτυπα και υπογράφεται…..»  

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

Αριθµ. απόφ. 24/2019 

ΑΔΑ: ΩΣ6ΗΩΡ6-74Σ



  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 
(εγκεκριµένο) 

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 
9. την υπ’αριθµ 190/2018 ΑΟΕ 
10. την 246/1715/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ∆ηµάρχου, αποφασίστηκε η 
έγκριση της ανωτέρω δαπάνης και η διάθεσή της από τον ΚΑ 60.7331.0152  του 
προϋπολογισµού 2019 
11.το από 21-2-2019 2ο πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισµού 

 
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: « 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.µελ. 6/2018, 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: « Εργασίες συντήρησης κτιρίου, βελτίωσης αύλειου χώρου και ανακατασκευής στέγης στο 
Γυµναστήριο του Γυµνασίου Αναρράχης- Εµπορίου», προϋπολογισµού 126.000,00 ευρώ (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ-ΣΑΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ) στον οριστικό ανάδοχο  «ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.∆.Ε.»µε ΑΜ ΤΕΕ 
60582 και ΑΦΜ 034318272 ∆ΟΥ Πτολεµαίδας, αρ. µελ. 6/2018, µε ποσοστό έκπτωσης 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 24/2019. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    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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