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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 55/2019 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 9ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 21-6-2019 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε 
την αρ. πρωτ. 11778/13-6-2019 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: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
 Έγκριση ή µη του 2ου πρακτικού (στάδιο ελεγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής 
διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την σύναψη  δηµόσιας σύµβασης για το 
έργο«ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ  ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ», 240.000,00 ΕΥΡΩ (µε 
Φ.Π.Α.), Πρόγραµµα ‘’ Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020’’, αρ. µελ. 29/2017. 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
  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  
5. Ευσταθιος Κατσιδης  
6. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος  

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου, ο Αντιπρόεδρος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
εισηγούµενος το ανωτέρω εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα, για το οποίο όλα τα παρόντα µέλη συµφώνησαν 
να συζητηθεί , έθεσε υπόψη των µελών ότι µε την µε την υπ’αριθµ 172/2018 Α∆Σ τροποποιήθηκε το Τεχνικό 
Πρόγραµµα του ∆ήµου Εορδαίας για το έτος 2018 καθώς και ο προϋπολογισµός έτους 2018, µε την αποδοχή 
ένταξης της πράξης µε τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ  ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ», 
240.000,00 ΕΥΡΩ (µε Φ.Π.Α.), Πρόγραµµα ‘’ Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020’’ µε κωδικό ΟΠΣΑΑ 
0006188849 ενώ εγγράφηκε ισόποση πίστωση στον ΚΑ 64.7333.0079, βάσει της υπ΄αρίθµ 29/2017 µελέτης 
της ∆/νσης Τ.Υ του ∆ήµου Εορδαίας, ,προκειµένου να εκτελεστεί το εν λόγω έργο. 
Ο Αντιπρόεδρος 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.29/2017), η εκτιµώµενη αξία 
της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 240.000,00 ευρώ και συνεπώς διενεργηθηκε ηλεκτρονικός ανοικτός 
διαγωνισµός για την ανάθεσή του. 
Στον Προϋπολογισµό 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), εγγράφηκε πίστωση ύψους 240.000,00 ευρώ στον ΚΑ 
64.7333.0079 σχετ ΑΑΥ 332/2660/2019 ( Π.Α.Α).   

Επίσης αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ το πρωτογενές αίτηµα µε Α∆ΑΜ18REQ003636791 το οποίο έγινε 
εγκεκριµένο µε την υπ’αριθµ. 704/18808/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  µε Α∆ΑΜ 
18REQ003660829. 

Ύστερα από τα παραπάνω ο Αντιπρόεδρος τόνισε ότι µε την 11-2019 Α.Ο.Ε εγκρίθηκε η µελέτη & τα τεύχη 
δηµοπράτησης και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισµού ( µέσω 
ΕΣΗ∆ΗΣ) καθώς επίσης συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης, σχετική η κλήρωση µέσω 
ΜΗΜΕ∆ :mimed-ecb-a-id-aa-2600-eba-2019,σχετικό το υπ΄αρίθµ 10/1-2-2019 έγγραφο του Συνδέσµου 
Πιστοποιηµένων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων ∆υτικής Μακεδονίας.   

Σε συνέχεια των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ’αριθµ 3717/19-2-2019 αναλυτική διακήρυξη µε Α∆ΑΜ 
19PROC004490222 & η ταυτάριθµη περίληψη µε  Α∆ΑΜ 19PROC004490150. Την Πέµπτη 21-3-2019 
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διενεργήθηκε ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισµός (µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ) και η Επιτροπή µας διαβίβασε το από 
21-3-2019 1Ο  πρακτικό (στάδιο προσωρινού αναδόχου), το οποίο εγκρίθηκε µε την υπ’αριθµ. 33/2019 ΑΟΕ. 
Ενώ δεν κατατέθηκε καµία προδικαστική προσφυγή κατά της ανωτέρω ΑΟΕ. 
Στη συνέχεια µε το από 17 – 05 – 2019 ηλεκτρονικό µήνυµα προς τον προσωρινό Ανάδοχο  κλήθηκε εντός 
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών, σύµφωνα µε την παρ. 4.2 παρ. (α) & (β) της ∆ιακήρυξης, να υποβάλλει τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας "επικοινωνία" του ΕΣΗ∆ΗΣ. 
Ο προσωρινός ανάδοχος ανήρτησε στις 03 – 06 – 2019 εµπρόθεσµα και νόµιµα  στην πλατφόρµα ΕΣΗ∆ΗΣ 
τα δικαιολογητικά καθώς επίσης εµπρόθεσµα υπήρξε και η κατάθεση από την εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» 
στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, του µε αριθµ. πρωτ. 11136/04 – 06 – 2019 σφραγισµένου 
φακέλου µε τα δικαιολογητικά σε έντυπη µορφή. 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνεδρίασε στις 11 – 06 – 2019 και έλεγξε τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν 
νοµίµως και εµπροθέσµως, από τα οποία πρέπει να αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 21, 22 και 23 της ∆ιακήρυξης του εν λόγω έργου, και συνέταξε  το 2ο πρακτικό 
(στάδιο έλεγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για 
την σύναψη  δηµόσιας σύµβασης του εν λόγω έργου,  το οποίο σας παραθέτω αυτούσιο: 

«Π Ρ ΑΚ Τ Ι ΚΟ I I 
Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ∆ ι α γ ω ν ι σ µ ο ύ 

(Έ λ ε γ χ ο ς ∆ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ώ ν Π ρ ο σ ω ρ ι ν ο ύ Α ν α δ ό χ ο υ ) 
 
Το παρόν Πρακτικό αφορά τη διεξαγωγή ανοικτής δηµοπρασίας για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του 
έργου : «ΑΓΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ  ∆ΗΜΟΥ  ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ». 
Προϋπολογισµού : 240.000,00 ΕΥΡΩ (µε Φ.Π.Α.) 
Κριτήριο Επιλογής : Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής. 
 
Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής Προσφορών : Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00 
(λήξη ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών) 
Ηµεροµηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών : Πέµπτη 21 Μαρτίου 2019 και ώρα 
10:00π.µ. 
Επιτροπή διεξαγωγής δηµοπρασίας 
1. Απόφαση µε αριθµό 11/2019 (Α∆Α ΩΥΒΥΩΡ6-∆Ξ4) της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Εορδαίας 
σύστασης επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού. 

2. Μέλη της επιτροπής : 
α) ΤΣΙΟΠΤΣΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, (πρόεδρος) 
β) ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Τ.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών µε Α’ βαθµό, (µέλος) γ) ΤΑΝΙ∆ΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών µε Α’ βαθµό, (µέλος) 
 
(Έ λ ε γ χ ο ς ∆ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ώ ν Π ρ ο σ ω ρ ι ν ο ύ Α ν α δ ό χ ο υ ) 
 
Η Επιτροπή έχοντας υπόψη : 

1. Τους όρους της ∆ιακήρυξης του έργου, που εγκρίθηκε µε την αριθµό 11/2019 (Α∆Α ΩΥΒΥΩΡ6- 
∆Ξ4) της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Εορδαίας και αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ: 
19PROC004490222 2019-02-20 
2. Την µε αριθµό 33/2019 (Α∆Α: ΩΩΑΡΩΡ6-ΦΘΕ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Εορδαίας 
για την έγκριση του Πρακτικού Ι του ∆ιαγωνισµού της 21ης Μαρτίου 2019, του έργου: 
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ  Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ.  ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ  ∆ΗΜΟΥ  ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ», για την ανάδειξη ως 
προσωρινού µειοδότη την εταιρεία, «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει στα Γρεβενά, µε µέσο ποσοστό 
έκπτωσης πενήντα έξι και τριάντα πέντε τοις εκατό (56,35 %). 
3. Το γεγονός ότι αναρτήθηκε η ως άνω απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Εορδαίας έγκρισης 
του Πρακτικού Ι στην Ηλεκτρονική Πλατφόρµα ΕΣΗ∆ΗΣ διεξαγωγής του διαγωνισµού κοινοποιώντας την 
απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος του ∆ιαγωνισµού σε κάθε προσφέροντα Οικονοµικό Φορέα. Το 
γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καµία Προδικαστική Προσφυγή, κατά της παραπάνω πράξης της Αναθέτουσας 
Αρχής, εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών (άρθρο 4.3 της ∆ιακήρυξης), από την 
κοινοποίηση της. 
Το από 17 – 05 – 2019 ηλεκτρονικό µήνυµα προς τον προσωρινό Ανάδοχο µε το οποίο κλήθηκε εντός 
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών, σύµφωνα µε την παρ. 4.2 παρ. (α) & (β) της ∆ιακήρυξης, να υποβάλλει τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας "επικοινωνία". 
4. Την εµπρόθεσµη και νόµιµη ανάρτηση στην πλατφόρµα ΕΣΗ∆ΗΣ των ∆ικαιολογητικών του Προσωρινού 
Αναδόχου στις 03 – 06 – 2019 
5. Την εµπρόθεσµη κατάθεση από την εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» στο πρωτόκολλο της 
Αναθέτουσας Αρχής, του µε αριθµ. πρωτ. 11136/04 – 06 – 2019 σφραγισµένου φακέλου µε τα 
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δικαιολογητικά σε έντυπη µορφή. 
συνεδρίασε στις 11 – 06 – 2019 και έλεγξε τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και 
εµπροθέσµως, από τα οποία πρέπει να αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής, σύµφωνα µε 
τα άρθρα 21, 22 και 23 της ∆ιακήρυξης του εν λόγω έργου. 

Η Επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών και 
διαπίστωσε την ορθότητα – πληρότητα αυτών, συνέταξε το παρόν Πρακτικό ΙΙ του διαγωνισµού, µε το οποίο 
εισηγείται, για την κατακύρωση του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ 
∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ», υπέρ της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», που εδρεύει στα Γρεβενά, οδός Παύλου 
Μελά 17, Τ.Κ. 51100, µε µέσο ποσοστό έκπτωσης πενήντα έξι κόµµα τριάντα πέντε τοις εκατό (56,35 %) 
και υποβάλλει το παρόν Πρακτικό ΙΙ προς έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή…..». 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 55/2019 

 

  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 172/2018 Α∆Σ & το πρωτογενές αίτηµα µε Α∆ΑΜ18REQ003636791 
4. την έγκριση προϋπολογισµού 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) 
5. την 704/18808/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ∆ηµάρχου µε Α∆ΑΜ 18REQ003660829. 
6. την αριθµ. µελ. 29/2017 
7. το αποτέλεσµα κλήρωσης ΜΗΜΕ∆ mimed-ecb-a-id-aa-2600-eba-2019 
8. το υπ΄αρίθµ 10/1-2-2019 έγγραφο του Συνδέσµου Πιστοποιηµένων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων 
∆υτικής Μακεδονίας 
8.  την υπ’αριθµ 11/2019 ΑΟΕ καθώς και την υπ’αριθµ 332/2660/2019 ΑΑΥ 
9. την υπ’αριθµ 3717/19-2-2019 αναλυτική διακήρυξη µε Α∆ΑΜ 19PROC004490222 & την ταυτάριθµη 
περίληψη µε  Α∆ΑΜ 19PROC004490150 
10. το από 21-3-2019  1ο πρακτικό της Επιτροπής  
11. την υπ’αριθµ 33/2019 ΑΟΕ  
12. το από 11-6-2019 2ο πρακτικό  
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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) , της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την σύναψη  δηµόσιας σύµβασης για το 
έργο«ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ  ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ», 240.000,00 ΕΥΡΩ (µε 
Φ.Π.Α.), Πρόγραµµα ‘’ Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020’’, αρ. µελ. 29/2017, 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: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ  ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ», 240.000,00 ΕΥΡΩ 
(µε Φ.Π.Α.), Πρόγραµµα ‘’ Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020’’, αρ. µελ. 29/2017 από τον Κ.Α 
64.7333.0079 έτους 2019, στον οριστικό ανάδοχο µε την επωνυµία : «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» µε ΑΦΜ 
094162928, που εδρεύει στα Γρεβενά, µε µέσο ποσοστό έκπτωσης πενήντα έξι κόµµα τριάντα πέντε τοις 
εκατό (56,35 %).  

 Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή , κατ’ εφαρµογή του σχετικού άρθρου της 
υπ’αριθµ 3717/19-2-2019 αναλυτική διακήρυξη µε Α∆ΑΜ 19PROC004490222. 

 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 55/2019. 

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

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 

 

                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης 
Καιδης Αποστολος 
Στέφανος Μπίγγας 

                  Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
                   Ευσταθιος Κατσιδης 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: Ω452ΩΡ6-41Μ
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