
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 51/2019 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 3-6-2019 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε 
την αρ. πρωτ.10732/29-5-2019 πρόσκληση του Προέδρου , η οποία 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: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
Ακύρωση της 23/2019 ΑΟΕ, κατ’ εφαρµογή της 497/2019 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφύγων. 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Φώτιος Ιορδανίδης                              1. Σάββας Ζαµανίδης 
2. Καιδης Απόστολος 2.Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
3. Γεώργιος Θεοδοσιάδης  3.Γεώργιος Καραϊσκος 
4. Στεφανος Μπιγγας 4. Ευσταθιος Κατσιδης 
5. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος  

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου, ο Αντιπρόεδρος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών ότι µε την 23/2019 ΑΟΕ 
αποφασίστηκαν τα εξής: 

«1. Εγκρίναµε 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: «Αντιπληµµυρικά έργα Τ.Κ. Περδικκα», προϋπολογισµού 
1.500.000,00 ευρώ , αριθµ. µελ. 15/2017 , από τον Κ.Α 64.7341.0037, χρηµατοδότηση : «Επιχειρησιακό 
πρόγραµµα ∆υτική Μακεδονία 2014-2020» 2018 ΕΠ00510002 ΕΤΠΑ & ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ –MIS5008903, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης. 
2. Απορρίψαµε την προσφορά του προσωρινού αναδόχου οικονοµικού φορέα «ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ», από την 
διαδικασία σύµφωνα µε την παρ. β του άρθρου 2 3.3 « ∆ικαιολογητικά µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού του 
άρθρου 22 Α.», της µε αριθµ πρωτ 20627/2-10-2018 διακήρυξης, λόγω  µη υποβολής από µέρους της, της 
ασφαλιστικής ενηµερότητας όπως εµφαίνεται από το εν λόγο πρακτικό και αποφασίζει την κατάπτωση υπέρ 
της αναθέτουσας αρχής της εγγυητικής συµµετοχής του εν λόγο οικονοµικού φορέα σύµφωνα µε το άρθρο 
4.2.γ της διακήρυξης. 

3. Ανακαλέσαµε την 178/2018 ΑΟΕ στο σκέλος 2. και συγκεκριµένα αυτό της ανάδειξης προσωρινού 

αναδόχου  και αναδείξαµε νέο προσωρινό ανάδοχο τον οικονοµικό φορέα:  «ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ Α.Τ.Ε»,  ο οποίος  υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της τιµής σύµφωνα µε τον Πίνακα κατά σειρά µειοδοσίας , ο οποίος 
προσέφερε ποσοστό έκπτωσης πενήντα οκτώ και ενενήντα τρία εκατοστά επί τοις εκατό (58,93%).» 

Κατά της ανωτέρω ΑΟΕ στις 27-3-2019 ασκήθηκε Προδικαστική Προσφυγή µε Γενικό Αριθµό Κατάθεσης (ΓΑΚ) 
375/27-3-2019 στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) της εταιρίας µε την επωνυµία 
«ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ». Η ΑΕΠΠ µε την υπ’αριθµ 497/2019 απόφασή της , «… ∆έχεται την προδικαστική προσφυγή, 
σύµφωνα µε το σκεπτικό. Ακυρώνει τη µε αριθµ 23/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Εορδαίας, στο πλαίσιο ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού που διενεργεί ο ∆ήµος µε α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 76832 για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου µε τίτλο «Αντιπληµµυρικά έργα τ.κ. Περδικκα» ( ∆ιακήρυξη µε 
Α∆ΑΜ 18PROC003778304),προϋπολογισµού 1.209.677,42 ευρώ, κατά το µέρος που απέρριψε την προσφορά 
της προσφεύγουσας, αποφάσισε την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής της στο διαγωνισµό 
και ανέδειξε νέο προσωρινό ανάδοχο της σύµβασης τον οικονοµικό φορέα , ο οποίος υπέβαλε την αµέσως 
επόµενη µετά την προσφεύγουσα πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της τιµής ,  
κατά τον πίνακα συµµετεχόντων στο διαγωνισµό κατά σειρά µειοδοσίας. Ορίζει την επιστροφή του παραβόλου 
, που κατέθεσε η προσφεύγουσα ( ηλεκτρονικό παράβολο αυτόµατης δέσµευσης µε κωδικό 266451477959 
0527 0098),ποσού 6.048,39 ευρω.»       

ΑΔΑ: 6ΧΞΞΩΡ6-Ο8Ρ



Ως εκ τούτου κατ’ εφαρµογή του αρ 367 του ν 4412/2016, που προβλέπει ότι: «οι αναθέτουσες αρχές 
υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ» , πρέπει να προβούµε σε  ακύρωση της 
23/2019 ΑΟΕ . Σηµειώνεται ότι η συµµόρφωση του ∆ήµου Εορδαίας θα πρέπει να γνωστοποιηθεί  στην ΑΕΠΠ 
µέχρι της 10-6-2019. 

Κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω, προσωρινός ανάδοχος είναι αυτός που αναδείχτηκε µε την 178/2018 ΑΟΕ και 
πιο συγκεκριµένα  ο οικονοµικός φορέας «ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ» που εδρεύει στα Γρεβενά, µε µέσο ποσοστό 
έκπτωσης εξήντα ένα και εξήντα οκτώ εκατοστά επί τις εκατό  (61,68 %). 

 Η παρούσα ΑΟΕ να κοινοποιηθεί στην ΑΕΠΠ και στην Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού προς ολοκλήρωση των διαγωνιστικής διαδικασίας.   
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 51/2019 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε: 
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  
2. τις διατάξεις του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
3. Τις διατάξεις του Π.∆.80/2016 
4.Τον Προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, ο οποίος ψηφίστηκε µε την υπ΄αριθµ. 351/17 
Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και νοµιµοποιήθηκε µε την  αρ. πρωτ. 8571/18-01-2018 Απόφαση του  
συντονιστή Αποκεντρωµένης  
5. το υπ’αριθµ 18REQ002727641 πρωτογενές αίτηµα 
6. την υπ’αριθµ 9/2018 Α∆Σ (µε Α∆ΑΜ 18REQ002756585 εγκεκριµένο) & την υπ’αριθµ 134/22-1-2018 
Απόφαση ένταξης ( µε Α∆Α ΩΘΝΤ7ΛΨ-0ΒΟ) 
7. την υπ’αριθµ 5888/2018 ΑΑΥ ( µε Α∆Α 6Θ∆ΝΩΡ6-746) 
8. τις υπ’αριθµ 135/2018 ΑΟΕ & 146/2018 ΑΟΕ 
9. τις υπ’αριθµ 18PROC003778211-περιληψη & την 18PROC003778304-αναλυτικη διακήρυξη 
10. το από 6-11-2018  1ο Πρακτικό της Επιτροπής 
13. την υπ΄αρίθµ 178/2018 Α.Ο.Ε µε Α∆Α ΨΩ3ΚΩΡ6-Η0Ο 
14. το από 19-12-2018 ηλεκτρονικό µήνυµα  
15. την εµπρόθεσµη και νόµιµη ανάρτηση στην πλατφόρµα ΕΣΗ∆ΗΣ των δικαιολογητικών του προσωρινού 
αναδόχου στις 28-12-2018 
16. το από 20-2-2019 2ο Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου 
17. την υπ΄αρίθµ 257/1755/2019 Α.Α.Υ  
18. την υπ’αριθµ 23/2019 ΑΟΕ 
19. την υπ’αριθµ 497/2019 απόφαση ΑΕΠΠ 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

1. Την ακύρωση της µε αριθµό 23/2019 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε Α∆Α Ω52ΞΩΡ6-ΙΗ9, κατ’ 
εφαρµογή της  497/2019 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφύγων. 
2. Κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω προσωρινός ανάδοχος είναι αυτός που αναδείχτηκε µε την 178/2018 ΑΟΕ και 
πιο συγκεκριµένα  ο οικονοµικός φορέας «ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ» που εδρεύει στα Γρεβενά, µε µέσο ποσοστό 
έκπτωσης εξήντα ένα και εξήντα οκτώ εκατοστά επί τις εκατό  (61,68 %). 

 Η παρούσα ΑΟΕ να κοινοποιηθεί στην ΑΕΠΠ και στην Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού προς ολοκλήρωση των διαγωνιστικής διαδικασίας.   
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 51/2019. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 

 

                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης 
Καιδης Αποστολος 
Στέφανος Μπίγγας 

                  Γεώργιος Θεοδοσιάδης 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΧΞΞΩΡ6-Ο8Ρ
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