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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  5ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 27-3-2019 ηµέρα Τετάρτη 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. 6192/22-3-2019 
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  : «Συντήρηση 4/θεσιου 
∆ηµοτικού Σχολείου Ασβεστόπετρας», προϋπολογισµού 89.700,00 ευρώ (ΣΑΕΠ 541), αρ.µελέτης 12/2018, 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 µε την υπ’αριθµ 281/2018 Α∆Σ έγινε η αποδοχή ποσου 89.700,00ευρω από πιστώσεις 
ΣΑΕΠ 541 για το υποέργο  µε τίτλο: «Συντήρηση 4/θεσιου ∆ηµοτικού Σχολείου Ασβεστοπετρας», ενώ τροποποιήθηκε το 
τεχνικο προγραµµα & ο προϋπολογισµός οικ. Έτους 2018 ως εξής: στον νέο ΚΑ 60.7331.0153 εγγράφηκε ισόποση πίστωση 
ύψους προκειµένου να εκτελεστεί το ανωτερω έργο προϋπολογισµού 89.700,00 ευρώ, αρ.µελέτης 12/2018. 
Ο Πρόεδρος είπε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «∆εν απαιτείται απόφαση του δηµοτικού 
συµβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης έργου, προµήθειας ή γενικής υπηρεσίας. […]». 
Σύµφωνα µε την θεωρηµένη µελέτη της ∆.Τ.Υ. για το ως άνω έργο  (Αρ. µελ.12/2018), η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης 
ανέρχεται στο ποσό των 89.700,00  ευρώ και συνεπώς θα πρέπει να διενεργηθεί ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισµός για την 
ανάθεσή της. 
Με την 778/23562/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ∆ηµάρχου, αποφασίστηκε η έγκριση της ανωτέρω δαπάνης 
και η διάθεσή της από τον ΚΑ 60.7331.0153  του προϋπολογισµού 2018 του ∆ήµου. 
Επίσης αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ το πρωτογενές αίτηµα µε Α∆ΑΜ18REQ003687468 και το οποίο έγινε εγκεκριµένο µε την 
υπ’αριθµ. 778/23562/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  µε Α∆ΑΜ 18REQ003954421. Ως εκ τούτου µε την 183/2018 
ΑΟΕ  εγκρίθηκε η µελέτη , τα τεύχη δηµοπράτησης, καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης προκειµένου να διενεργηθεί ανοικτός 
ηλεκτρονικός  διαγωνισµός ( µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ) καθώς και επίσης συγκροτήθηκε η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης, 
σχετική η κλήρωση µεσω ΜΗΜΕ∆ :mimed-ecb-a-id-aa-1949-eba-2018.   

Σε συνέχεια των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ’αριθµ 24924/20-11-2018 αναλυτική διακήρυξη µε Α∆ΑΜ 18PROC004039563 & η 
ταυτάριθµη περίληψη µε  Α∆ΑΜ 18PROC004039429. Την Πέµπτη 20-12-2018 διενεργήθηκε ο ανοικτός ηλεκτρονικός 
διαγωνισµός (µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ) και η Επιτροπή µας διαβίβασε το υπ’αριθµ 27889/20-12-2018 1Ο  πρακτικό (στάδιο 
προσωρινού αναδόχου), το οποίο και εγκρίθηκε µε την υπ΄αρίθµ 196/2018 Α.Ο.Ε, ενώ δεν κατατέθηκε καµία προδικαστική 
προσφυγή. 

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. 429/6492/2019 Α.Α.Υ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 
∆ηµάρχου µε α/α 1 αριθµό καταχώρησης στο µητρώο δεσµεύσεων για το έτος 2019. 
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Με τα αρ. πρωτ. 2002/29-1-2019 & 5027/6-3-2019 έγγραφα Πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών έγγραφο Πρόσκλησης 
υποβολής δικαιολογητικών, προς τον προσωρινό Ανάδοχο, καλέστηκε να υποβάλει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, 
προκειµένου να γίνει η κατακύρωση του εν λόγο έργου. 
Ο προσωρινός ανάδοχος τα υπέβαλε εµπρόθεσµα, ήτοι 10-2-2019 ηλεκτρονικά και εµπρόθεσµα υπέβαλε σε έντυπη µορφή 
τα µε αρ.πρωτ. 3234/12-2-2019 & 5218/8-3-2019 έγγραφά του. 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε στις 19-3-2019 το 2ο πρακτικό (στάδιο έλεγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού 
αναδόχου) της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την σύναψη  δηµόσιας σύµβασης του εν λόγω έργου προς έγκριση ή 
µη και το οποίο σας παραθέτω αυτούσιο: 
 

 
«  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ 

Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού (ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) 

Του έργου: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4/ΘΕΣΙΟΥ ∆ΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ» 

Συνολικού προϋπολογισµού: 89.700,00€ (µε ΦΠΑ) 
 

 

Κριτήριο Επιλογής: Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή. Ηµεροµηνία λήξης 

προθεσµίας υποβολής προσφορών: Παρασκευή 14-12-2018, ώρα 14:00µ.µ. Ηµεροµηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης 

Προσφορών: Πέµπτη 20-12-2018, ώρα 10:00π.µ. 

Στην Πτολεµαϊδα την 5 Μαρτίου 2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθαν σε δηµόσια συνεδρίαση στα γραφεία 
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας οι: 

1. Καρέτσου Φανή, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός µε Α΄β ως Πρόεδρος. 
2. Κουρουµπλής Νικόλαος, ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός µε Α΄βαθµό ως Τακτικό µέλος. 
3. Καρπουζάς Χρήστος, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός µε Α΄βαθµό ως Τακτικό µέλος. 

Που αποτελούν την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία του ανωτέρω έργου, σύµφωνα µε την 
Αρ. 183/2018 (Α∆Α: ΩΗΨΨΩΡ6-ΤΗΨ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας προκειµένου να 
διενεργήσουν τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου της ανοικτής διαδικασίας του 
έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4/ΘΕΣΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ» µε αριθµό συστήµατος στην πλατφόρµα 
promitheus.gov.gr 78555. 

 

H Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την αριθµ. µε Α∆ΑΜ: 18PROC004039563 2018-11-21 ∆ιακήρυξη ανοικτής διαδικασίας 
2. Το Πρακτικό I της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µε ηµεροµηνία 20-12-2018. 

3. Την υπ΄αριθµ. 196/2018 (Α∆Α: Ψ0Θ2ΩΡ6-Υ5Ρ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας µε την 
οποία εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4/ΘΕΣΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ» και κηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος της ανοικτής διαδικασίας ο οικονοµικός 
φορέας 
«POLIS KAΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», µε µέσο ποσοστό έκπτωσης 41,15%. 

4. Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε προδικαστική προσφυγή κατά της ανωτέρω 196/2018 (Α∆Α: Ψ0Θ2ΩΡ6-Υ5Ρ) 
Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας. 

5. Την υπ΄αριθ. Πρωτ. 2002/29-01-2019 Πρόσκληση υποβολής ∆ικαιολογητικών. 
6. Την εµπρόθεσµη ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών από την «POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» την 10-02-

2019, καθώς και την εµπρόθεσµη υποβολή τους σε έντυπη µορφή µε το υπ΄αριθ. Πρωτ. 3234/12-02-2019 
έγγραφο, 

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 διακήρυξης, πλην των ακόλουθων ελλείψεων: 

1. Τα έγγραφα που υποβλήθηκαν δεν καλύπτουν την ηµεροµηνία υποβολής τους, ήτοι την 12-02-2019. 
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2. ∆εν υποβλήθηκε το πιστοποιητικό µη αναστολής των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων για την παρ. Α.4(β) του 
άρθ. 22, σύµφωνα µε την παρ. 23.3 της ∆ιακήρυξης. 

 

Η Επιτροπή ενηµέρωσε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρ. 4.2.γ της ∆ιακήρυξης, την Αναθέτουσα Αρχή για την 
έλλειψη στα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου µε το µε αρ.πρωτ. 4951/6-3-2019 έγγραφό της, µέσω της 
επιλογής επικοινωνία της πλατφόρµας promitheus.gov.gr. 

Η αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρ. 4.2.γ. της διακήρυξης, ενηµέρωσε τον Προσωρινό 
ανάδοχο και όρισε προθεσµία πέντε (5) ηµερών για την υποβολή των συµπληρωµατικών δικαιολογητικών, µε το 
υπ΄αρ. πρωτ. 5027/6-3-2019 έγγραφό της. 

Ο Ανάδοχος υπέβαλλε εµπρόθεσµα, τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε έντυπη µορφή, µε το µε αρ. πρωτ. 5218/8-3-
2019 έγγραφό του, τα ζητούµενα συµπληρωµατικά δικαιολογητικά. 

Στις 19-03-2019, ηµέρα Τρίτη, συνεδρίασε η Επιτροπή της Αρ. 183/2018 (Α∆Α: ΩΗΨΨΩΡ6-ΤΗΨ) ΑΟΕ και αφού 
έλεγξε τα υποβληθέντα συµπληρωµατικά δικαιολογητικά διαπίστωσε ότι από τα δικαιολογητικά που συνολικά και 
εµπρόθεσµα προσκοµίσθηκαν 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 

 

Γ Ν Ω Μ Ο ∆ Ο Τ Ε Ι 

για την κατακύρωση της Σύµβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4/ΘΕΣΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ», στον οικονοµικό φορέα «POLIS KAΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», που εδρεύει στην Κοζάνη, Μ. 
∆ήµτσα 7, τηλ: 2461022166 και ΑΦΜ: 800326653, µε µέση έκπτωση ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ 
ΕΚΑΤΟ (41,15%) και 
υποβάλλει το πρακτικό στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκρισή του. 

Το Πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα και υπογράφεται από τα µέλη της Επιτροπής. 

…». 
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
  

Αριθµ. απόφ.   31/2019 
 

   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 
3. τις διατάξεις του Ν4555/2018 
4. την υπ’αριθµ 281/2018 Α∆Σ & το πρωτογενές αίτηµα µε Α∆ΑΜ18REQ003687468 
5. την 778/23562/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ∆ηµάρχου µε Α∆ΑΜ 18REQ003954421 

6. την αριθµ. µελ. 12/2018 
7. το αποτέλεσµα κλήρωσης ΜΗΜΕ∆ mimed-ecb-a-id-aa-1949-eba-2018  
8.  την υπ’αριθµ 183/2018 ΑΟΕ 
9. την υπ’αριθµ 24924/20-11-2018 αναλυτική διακήρυξη µε Α∆ΑΜ 18PROC004039563 & την ταυτάριθµη περίληψη µε  
Α∆ΑΜ 18PROC004039429 
10. το υπ’αριθµ 27889/20-12-2018  1ο πρακτικό της Επιτροπής  
11. την υπ΄αρίθµ 196/2018 Α.Ο.Ε  
12. τα µε αρ. πρωτ. 2002/29-1-2019  & 5027/6-3-2019 έγγραφα Πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών 
13. την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και τα µε αρ.πρωτ. 3234/12-2-2019 & 
5218/8-3-2019 έγγραφά του 
14. το από 19-3-2019 2ο Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου 
15. την υπ΄αρίθµ 429/6492/2019 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: 
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«Συντήρηση 4/θεσιου ∆ηµοτικού Σχολείου Ασβεστόπετρας», προϋπολογισµού 89.700,00 ευρώ (ΣΑΕΠ 541), αρ.µελέτης 
12/2018 από τον Κ.Α 60.7331.0153 έτους2019, 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: «Συντήρηση 
4/θεσιου ∆ηµοτικού Σχολείου Ασβεστόπετρας», προϋπολογισµού 89.700,00 ευρώ (ΣΑΕΠ 541), αρ.µελέτης 12/2018 από τον 
Κ.Α 60.7331.0153 έτους2019, στον οριστικό ανάδοχο «POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε»,   που εδρεύει  στην Κοζάνη, Μ. 
∆ήµτσα 7, ΑΦΜ: 800326653, µε µέση έκπτωση σαράντα ένα κόµµα δεκαπέντε τοις εκατό ( 41,15%). 

 Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή , κατ’ εφαρµογή του σχετικού άρθρου 4.3 της υπ’αριθµ 
24924/20-11-2018 αναλυτικής διακήρυξης µε Α∆ΑΜ 18PROC004039563. 
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό   31/2019. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
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Φώτιος Ιορδανίδης                              
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Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
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Γεωργιος Καραϊσκος 
Στεφανος Μπιγγας 
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