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Αριθµ. απόφ.129/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 21ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Εορδαίας
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 4-12-2019 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ 24756/28-11-2019
πρόσκληση του Αντιπροέδρου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 75 του ν.3852/10
όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω
θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Έγκριση ή µη του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών & αποσφράγισης
οικονοµικών προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης του έργου: «Εργασίες
αποκατάστασης καθίζησης εδαφοπλακας µονάδας ΑΣΙΙ στο 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πτολεµαίδας», προϋπολογισµού
365.000,00 ευρώ (ΦΠΑ), χρηµατοδότηση ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ Σχολείων. Ορισµός προσωρινού αναδόχου.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης
1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
Πρόεδρος
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου
2.∆ηµήτριος Σπόντης
3. Κυριάκος Αντωνιαδης
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης
5. Αθηνά Τερζοπουλου
6. Στέφανος Μπιγγας
7. Ευσταθιος Κοκκινιδης
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα , έθεσε υπόψη των µελών ότι µε την υπ’αριθµ 102/2019 ΑΟΕ
αποφασίσαµε την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την κατασκευή του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης
καθίζησης εδαφοπλακας µονάδας ΑΣ ΙΙ στο 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πτολεµαίδας», προϋπολογισµού 365.000,00 ευρώ εκ των
οποίων τα 208.050,00 από (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ) & τα 156.950,00 ευρώ από ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, αρ. µελέτης 15/2019, για το
οποίο έχει εγγραφεί πίστωση 365.000,00 Ευρώ µε ΦΠΑ στον ΚΑ 60.7331.0151, στον προϋπολογισµό οικ έτους 2019 του
∆ήµου Εορδαίας, εγκρίναµε την µελέτη , τα τεύχη δηµοπράτησης και καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης της ανοικτής
ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύµβασης (µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ),για την ανάθεση κατασκευής του ανωτέρω έργου, µε
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή και κατά το σύστηµα του αρ
95 παρ 2(α) του ν 4412/2016.
Σε συνέχεια των ανωτέρω εκδόθηκε 22526/5-11-2019 αναλυτική διακήρυξη µε Α∆ΑΜ 19PROC005805649 και την ταυτάριθµη
περιληπτική µε Α∆ΑΜ 19PROC005805580 , αριθµός συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 86233.
Την Πέµπτη 28-11-2019 διενεργήθηκε ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισµός (µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ) και η Επιτροπή µας διαβίβασε
το από 28-11-2019 1Ο πρακτικό (στάδιο προσωρινού αναδόχου) στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
«Το παρόν Πρακτικό αφορά τη διεξαγωγή ανοικτής δηµοπρασίας για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου:
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ Ε∆ΑΦΟΠΛΑΚΑΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΑΣ ΙΙ ΣΤΟ 9ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ»
Προϋπολογισµού 365.000,00 ΕΥΡΩ (µε ΦΠΑ)
Κριτήριο Επιλογής : Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή (χαµηλότερη τιµή).
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Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής Προσφορών : Παρασκευή 22 Νοεµβρίου 2019 και ώρα 14:00 µ.µ. (λήξη
ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών)
Ηµεροµηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών : Πέµπτη 28 Νοεµβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.µ.
Επιτροπή διεξαγωγής δηµοπρασίας
1. Την υπ’ αριθµ. 102/2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας σύστασης επιτροπής διενέργειας
διαγωνισµού.
Το διαγωνισµό διενέργησαν τα Μέλη της επιτροπής:
α) Τσιόπτσιας Κων/νος ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός (Πρόεδρος)
β) Κατσάλης Νικόλαος ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός µε Α΄ βαθµό (Τακτικό µέλος)
γ) Γκιούρας Στυλιανός ΤΕ Μηχανικών (ΓΕΩΠΕ) µε Α΄ βαθµό ( Τακτικό µέλος)
∆ιαδικασία διεξαγωγής ηλεκτρονικής δηµοπρασίας:
Στις 22-11-2019 και µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, κοινοποιήθηκε στην Πρόεδρο της Επιτροπής
και στους οικονοµικούς φορείς που συµµετείχαν στο διαγωνισµό, ο παρακάτω πίνακας συµµετεχόντων:
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
α/α καταθ.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

135516

Κ/ΞΙΑ POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.-ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

136924

Κ/ΞΙΑ ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΑΦΟΙ ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΟΕ

136997

ΑΦΟΙ Α.ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑ∆Η ΟΕ

136058

Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.

Επιπλέον, ο Χειριστής του Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού, όπως προβλέπεται στην εγκεκριµένη διακήρυξη µεταβίβασε τα
δικαιώµατά του στον Πρόεδρο της Επιτροπής.
Στις 28-11-2019 και ώρα 10.00 πµ η επιτροπή συνεδρίασε και προέβη στο άνοιγµα των ηλεκτρονικών προσφορών και των
δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή που υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα.
Επίσης παραδόθηκε στην επιτροπή φάκελος της Κ/ΞΙΑ ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΑΦΟΙ ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΟΕ που αφορούσε
τον διαγωνισµό ο οποίος δόθηκε για να πρωτοκολληθεί και έλαβε τον αρ. πρωτ. 24671/28-11-2019 (ώρα 10:53 πµ).
Εντός του φακέλου υπήρχε αίτηση προς την Επιτροπή ώστε να γίνει αποδεκτή η Εγγυητική Επιστολή του ΤΜΕ∆Ε µε αριθ.:
e-60972/15-11-2019, η οποία δεν είχε ανεβεί στο σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ, µε την αιτιολογία ότι δεν µπορούσε να την
κατεβάσει από την ιστοσελίδα του ΤΜΕ∆Ε, διότι αυτή βρισκόταν σε συντήρηση, καθώς και το σώµα της Εγγυητικής
Επιστολής του ΤΜΕ∆Ε µε αριθ.: e-60972/15-11-2019.
Η επιτροπή διαγωνισµού αποφάσισε οµόφωνα να προχωρήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
Υποφακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής».
Από το άνοιγµα των προσφορών, των δικαιολογητικών και των υποφακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», η επιτροπή
διαγωνισµού διαπίστωσε τα παρακάτω :
Α) Η Κ/ΞΙΑ ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΑΦΟΙ ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΟΕ είχε ανεβάσει στο σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ την
Εγγυητική Επιστολή του ΤΜΕ∆Ε µε αριθ.: e-61010/18-11-2019, ποσού 4.097,42 ευρώ
Επίσης είχε αποστείλει µέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, µήνυµα αναφέροντας πρόβληµα αναφορικά µε το
ανέβασµα στοιχείων της προσφοράς.
Στη συνέχεια η επιτροπή διαγωνισµού προχώρησε στη διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των Υποφακέλων
«Οικονοµικής προσφοράς».
Από τις προσφορές των συµµετεχόντων καταρτίσθηκε ο παρακάτω πίνακας:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ
α/α

1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Κ/ΞΙΑ ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΑΦΟΙ

ΜΕΕΠ /Τάξη
κατηγορία
βεβαίωσης
6480/ΟΙΚ 2η
29207/Η-Μ Α1

Έκπτωση
(%)
43,03%

Οικονοµική Προσφορά
(εργασίες + ΓΕ Ο.Ε.) €
144.094,72
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ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΟΕ
Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ.
28666/ΟΙΚ 3η
33,39%
168.494,87
ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.
Και Η-Μ 3η
Κ/ΞΙΑ POLIS
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.28628/ΟΙΚ Α2
3
32,06%
171.844,49
ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
30247/Η-Μ Α2
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΦΟΙ Α.ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑ∆Η
24301/ΟΙΚ 2η
4
23,95%
192.377,23
ΟΕ
Και Η-Μ 1η
Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνηµµένα Προκηρυγµένου ∆ιαγωνισµού», αναρτήθηκε από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ο σχετικός
κατάλογος κατά σειρά µειοδοσίας, προκειµένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.
Στην συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προέβη στον έλεγχο οµαλότητας των Οικονοµικών Προσφορών από τον οποίο
προέκυψε ότι και οι τέσσερις προσφορές των συµµετεχόντων ήταν οµαλές.
Ακολούθως, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προέβη, κατά σειρά µειοδοσίας, σε έλεγχο των προσφορών.
Στη συνέχεια η επιτροπή ξεκίνησε τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής (ΤΕΥ∆ και Εγγυητική Επιστολή) κατά σειρά
µειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, η επιτροπή διαπίστωσε ότι:
Α. η προσφορά της Κ/ΞΙΑς ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΑΦΟΙ ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΟΕ είναι ΑΚΥΡΗ διότι η Εγγυητική Επιστολή του
ΤΜΕ∆Ε µε αριθ.: e-61010/18-11-2019, ποσού 4.097,42 ευρώ, η οποία είναι ανηρτηµένη στο σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ, δεν
καλύπτει την απαίτηση της ∆ιακήρυξης (αρ.15) για εγγυητική επιστολή ύψους 5.885,00 ευρώ.
Β. οι υπόλοιπες τρεις (3) προσφορές ήταν ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ.
Πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού η Επιτροπή επικοινώνησε µε τους εκδότες που αναγράφονται στις
υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Ο έλεγχος εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών που προσκοµίσθηκαν, ολοκληρώθηκε στις 28-11-2019 και προέκυψε
ότι ήταν όλες έγκυρες και το παρόν πρακτικό κλείνει σήµερα 28-11-2019.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ολοκλήρωσε τη σύνταξη και έκδοση του πρακτικού µε το αποτέλεσµα της διαδικασίας και
εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης στον µειοδότη οικονοµικό φορέα «Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.» που
εδρεύει στην Βέροια, µε µέσο ποσοστό έκπτωσης τριάντα τρία και τριάντα εννέα εκατοστά επί τις εκατό (33,39%)…..»
2

Ύστερα από διαλογική συζήτηση ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Αριθµ. απόφ. 129/2019
Η Οικονοµική Επιτροπή έχοντας υπόψη
1.την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροπ/κε µε το αρ 3 του Ν4623/2019 και ισχύει
2. την υπ’αριθµ 175/2018 Α∆Σ & το πρωτογενές αίτηµα µε Α∆ΑΜ19REQ005690567
3. 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 698ΦΟΡ1ΓΛ∆Ο)
4. την υπ’αριθµ 317/2018 Α∆Σ περί έγκρισης του τεχνικού προγράµµατος έτους 2019
5. υπ’αριθµ. 855/20963/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε Α∆ΑΜ 19REQ005719144
6. την αριθµ. µελ. 15/2019
7. το αποτέλεσµα κλήρωσης ΜΗΜΕ∆ mimed-ecb-a-2-id-aa-4524-eba-2019
8. το υπ΄αρίθµ 51/18-10-2019 έγγραφο του Συνδέσµου Πιστοποιηµένων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων ∆υτικής Μακεδονίας
9. το υπ’αριθµ 21124/18-10-2019 διαβιβαστικό της ∆/νσης Τ.Υ
10. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/κε και ισχύει
11. την υπ’αριθµ. 102/2019 ΑΟΕ
12. την υπ’αριθµ 22526/5-11-2019 αναλυτική διακήρυξη µε Α∆ΑΜ 19PROC005805649 και την ταυτάριθµη περιληπτική µε
Α∆ΑΜ 19PROC005805580
13. το από 28-11-2019 1ο Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών
& αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών.
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα
1. Εγκρίνει το από 28-11-2019 1ο πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της
ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας (µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ) σύναψης σύµβασης , του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης
εδαφοπλακας µονάδας ΑΣΙΙ στο 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πτολεµαίδας», προϋπολογισµού 365.000,00 ευρώ (ΦΠΑ),
χρηµατοδότηση ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ Σχολείων, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης.
2. Εγκρίνει το αποτέλεσµα της διαδικασίας όπως αυτό εµφαίνεται στο ως άνω πρακτικό και πιο συγκεκριµένα:
Α. κρίνει ότι η προσφορά της Κ/ΞΙΑς ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΑΦΟΙ ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΟΕ είναι ΑΚΥΡΗ διότι η Εγγυητική
Επιστολή του ΤΜΕ∆Ε µε αριθ.: e-61010/18-11-2019, ποσού 4.097,42 ευρώ, η οποία είναι ανηρτηµένη στο σύστηµα του
ΕΣΗ∆ΗΣ, δεν καλύπτει την απαίτηση της ∆ιακήρυξης (αρ.15) για εγγυητική επιστολή ύψους 5.885,00 ευρώ.
Β. οι υπόλοιπες τρεις (3) προσφορές είναι ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ.
3. Αναδεικνύει προσωρινό µειοδότη τον οικονοµικό φορέα «Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.» που εδρεύει
στην Βέροια, µε µέσο ποσοστό έκπτωσης τριάντα τρία και τριάντα εννέα εκατοστά επί τις εκατό (33,39%).
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή , κατ’ εφαρµογή του σχετικού άρθρου της υπ’αριθµ. 22526/511-2019 αναλυτική διακήρυξη µε Α∆ΑΜ 19PROC005805649 .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 129/2019.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ζαφειρουλα Σεβαστου
Κυριάκος Αντωνιαδης
∆ηµήτριος Καρακασιδης
Αθηνά Τερζοπουλου
Στέφανος Μπιγγας
Ευστάθιος Κοκκινίδης

