
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 138/2019 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  22 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 18-12-2019 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε 
αρ. πρωτ. αρ. πρωτ. 26356/13-12-2019 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που 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  & αποσφράγισης οικονοµικών 
προσφορών της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης του έργου: «Εργασίες 
ασφαλτόστρωσης αυλειου χώρου στο 4ο Γυµνάσιο Πτολεµαϊδας », προϋπολογισµού 50.000,00 ευρώ (µε 
Φ.Π.Α.), χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, µελέτης 7/2019. Ορισµός προσωρινού αναδόχου. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου Στέφανος Μπιγγας 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης Ευστάθιος Κοκκινιδης 
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. ∆ηµήτριος Σπόντης  
……………………………………………………………………………………….………………. …………………… 
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 
110/2019 ΑΟΕ εγκρίθηκε η διενέργεια  της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, 
για την ανάθεση κατασκευής του έργου: «Εργασίες ασφαλτόστρωσης αυλειου χώρου στο 4ο Γυµνάσιο 
Πτολεµαϊδας », προϋπολογισµού 50.000,00 ευρω (µε Φ.Π.Α.), χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, µελέτης 
7/2019, για το οποίο έχει εγγραφεί στον ΚΑ 15.7331.0157 πίστωση ύψους 50.000,00 ευρώ (ΣΑΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ) στον προϋπολογισµό οικ έτους 2019, επίσης εγκρίθηκε η µελέτη , τα τεύχη δηµοπράτησης και 
καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης 
,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 125 του ν 4412/2016. 
Κατ’εφαρµογή των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ’αριθµ. 24441/26-11-2019 διακήρυξη µε Α∆ΑΜ 
19PROC005918898 και την ταυτάριθµη περίληψη µε Α∆Α 6ΦΒΥΩΡ6-9ΟΖ.   
Στις 10-12-2019 διενεργήθηκε ο διαγωνισµός και η Επιτροπή συνέταξε το υπ’αριθµ 25876/10-12-2019  
πρακτικό το οποίο έχει ως εξής:   

« Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο   Ι  

Σ υ ν ο π τ ι κ ο ύ  ∆ ι α γ ω ν ι σ µ ο ύ  

 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα  Τρίτη 10 ∆εκεµβρίου 2019 και ώρα 09:30 π.µ. συνήλθε σε αίθουσα της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Εορδαίας (1ο χλµ. Ασβεστόπετρας – Πτολεµαΐδας) για τη διεξαγωγή της 
δηµοπρασίας του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ», η αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) που έχει ορισθεί µε την αριθµό 110/2019 (Α∆Α: 
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Ψ0ΚΚΩΡ6-ΗΛΠ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας και στην οποία παρευρέθησαν 
τα παρακάτω  υπηρεσιακά µέλη: 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
� Σιαπαλίδου Ελένη, ∆ιπλ.  Πολιτικός Μηχανικός, ως Πρόεδρος. 
� Καφαντάρης Ηλίας, Μηχανολόγος Μηχανικός  Τ.Ε., ως µέλος 
� Τζιόλας Ιωάννης, ∆ιπλ.  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ως µέλος 

∆ιαδικασία διεξαγωγής δηµοπρασίας:  
Την  09:30 π.µ. κηρύχθηκε η έναρξη της διαδικασίας υποβολής των προσφορών και κλήθηκαν οι 

ενδιαφερόµενοι να προσκοµίσουν τον φάκελο προσφοράς µε τα απαιτούµενα από την αναλυτική διακήρυξη 
δικαιολογητικά συµµετοχής τους.  

Ακολούθως οι ενδιαφερόµενοι προσήλθαν και κατέθεσαν τους σχετικούς φακέλους – οι οποίοι 
αριθµήθηκαν σύµφωνα µε τον αύξοντα αριθµό κατάθεσής τους.   

Σύµφωνα µε το άρθρο 4, παρ. 4.1α της διακήρυξης ακολούθησε άµεση επικοινωνία του Προέδρου 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µε το πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής,  για να διαπιστωθεί εάν έχουν 
υποβληθεί και άλλες προσφορές κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 της Αναλυτικής ∆ιακήρυξης του έργου. Η 
απάντηση ήταν θετική και  συγκεκριµένα υποβλήθηκε µία προσφορά µε αρ. πρωτ. 25844/9-12-2019, του Κίλα 
Γεώργιου & ΣΙΑ Ε.Ε. ο οποίος πήρε  Α/Α : 1 . 

Όλοι οι σχετικοί κατατεθέντες  φάκελοι προσφοράς µονογράφησαν από τον Πρόεδρο και τα µέλη της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προσφορών από τους υποψηφίους 
οικονοµικούς φορείς και αφού δόθηκε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας, η Πρόεδρος της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού κήρυξε τη λήξη της παραλαβής.  

Στην επιτροπή κατατέθηκαν δύο (2)  φάκελοι προσφορών: 
- POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. ο οποίος  πήρε Α/Α : 2 
- ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ο οποίος  πήρε Α/Α : 3 

Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε η αποσφράγιση όλων των υποβληθέντων φακέλων προσφορών και 
για κάθε συµµετέχοντα η επιτροπή κατέγραψε τα δικαιολογητικά συµµετοχής. Στον πίνακα που ακολουθεί 
καταχωρήθηκαν οι προσφορές σύµφωνα µε τη σειρά κατάθεσής τους και γίνεται  καταγραφή των στοιχείων 
των φακέλων προσφοράς τους. 

A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  

Αίτηση 

Φάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής 

Φάκελος οικονοµικής προσφοράς 

Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) 

Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής 

 

2 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 
POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

Ο.Ε. 

Αίτηση 

Φάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής 

Φάκελος οικονοµικής προσφοράς 

Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) 

Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής 

 

3 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

Αίτηση 

Φάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής 

Φάκελος οικονοµικής προσφοράς 

Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) 

Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής 

 

Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι οικονοµικές προσφορές, µονογράφησαν από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Ε.∆. και 

ανακοινώθηκαν τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο. Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρήθηκαν, µετά από 
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έλεγχο (της ολόγραφης και αριθµητικής αναγραφής του προσφερόµενου ποσοστού έκπτωσης) και αφού έγιναν τυχόν αναγκαίες 

διορθώσεις, σε πίνακα που ακολουθεί κατά τη σειρά κατάθεσης, ο οποίος πίνακας  αποτελεί µέρος του πρακτικού.  

Όλες οι οικονοµικές προσφορές είναι παραδεκτές. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΕΙΡΑ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

Στοιχεία Επιχείρησης Ποσοστό 

Έκπτωσης  

1. ΚΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 6,00  % 

2. POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. 8,00% 

3. ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 13,00  % 

 

Κατόπιν η Ε.∆. έλεγξε, ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά µειοδοσίας, 
την έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, το δικαίωµα συµµετοχής τους στον διαγωνισµό (σύµφωνα µε το 
άρθρο 21 της αναλυτικής διακήρυξης του έργου) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της αναλυτικής 
διακήρυξης του έργου, µε βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο των φακέλων, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 
και 24 της παρούσας. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, η επιτροπή διαπίστωσε τα 
παρακάτω:  
 Η προσφορά του συµµετέχοντα οικονοµικού φορέα ΚΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. κρίνεται απαράδεκτη για 
τους κάτωθι λόγους:  
1. Η εγγυητική επιστολή (εκδότης ΤΜΕ∆Ε µε αριθµό e-62492) που συνοδεύει την προσφορά δεν αναγράφει 
στοιχεία που ζητά το άρθρο 15 της σχετικής διακήρυξης και συγκεκριµένα δεν αναφέρονται «……….τα 
στοιχεία της διακήρυξης………………..» 
Πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού η Επιτροπή επικοινώνησε µε τους εκδότες που 
αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητα τους και 
διαπιστώθηκε η εγκυρότητα όλων των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής  ή των γραµµατίων  συστάσεως  
παρακαταθήκης.  (Σηµειώνεται ότι: 
� Σε δύο (2) από τις προσφορές, οι εγγυητικές επιστολές είχαν εκδοθεί από το ΤΜΕ∆Ε και ο έλεγχος έγινε 
ηλεκτρονικά µέσω του σχετικού ιστότοπου και οι σχετικές βεβαιώσεις εγκυρότητας εκτυπώθηκαν και 
βρίσκονται στο φάκελο του διαγωνισµού,  
�Σε µία (1)  προσφορά (ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ), υποβλήθηκε ανάλογο γραµµάτιο σύστασης 
παρακαταθήκης από το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (134), και η ισχύς 
του επιβεβαιώθηκε (κατόπιν αποστολής από την Επιτροπή του  εγγράφου µε αρ. πρωτ. 25907/10-12-2019) µε  
σχετικό έγγραφο που πήρε αρ. πρωτοκόλλου 25993/1012-2019 και  βρίσκεται στον φάκελο του διαγωνισµού.                
   
Σε συνέχεια των παραπάνω η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω πίνακα παραδεκτών προσφορών κατά 
σειρά µειοδοσίας.   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 

ΣΕΙΡΑ 

ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 

ΣΕΙΡΑ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

Στοιχεία Επιχείρησης Οικονοµική 

Προσφορά  

1. 3. 
ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 13,00% 
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ΣΕΙΡΑ 

ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 

ΣΕΙΡΑ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

Στοιχεία Επιχείρησης Οικονοµική 

Προσφορά  

2. 2. 
POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. 8,00  % 

Κατόπιν των παραπάνω, η Ε.∆. εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης στον προσωρινό µειοδότη 
ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ,  ο οποίος προσέφερε έκπτωση (δεκατρία τοις εκατό) 13,00% και υποβάλλει το 
πρακτικό στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση του αποτελέσµατος. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό σε τέσσερις (4) σελίδες  και έξι (6) αντίγραφα, 
υπογράφεται όπως παρακάτω :….» 
 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 138/2019 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
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 101/2019Α∆Σ Α∆Σ & το πρωτογενές αίτηµα µε Α∆ΑΜ19REQ005768935  
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 698ΦΟΡ1Γ-Λ∆Ο) 
4. την υπ’αριθµ 317/2018 Α∆Σ  περί έγκρισης του τεχνικού προγράµµατος έτους 2019 
5. την αριθµ. µελ. 7/2019 
6. την εγγεγραµµένη πίστωση στον ΚΑ 15.7331.0157 ύψους 50.000,00 ευρώ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) του 
προϋπολογισµού οικ έτους 2019 σχετ η υπ’αριθµ 937/23324/2019 ΑΑΥ µε Α∆ΑΜ19REQ005845922 
7. το υπ’αριθµ.22330/1-11-2019 πρακτικό κλήρωσης των µελών της επιτροπής διενέργειας 
8. το υπ΄αρίθµ 51/18-10-2019 έγγραφο του Συνδέσµου Πιστοποιηµένων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων 
∆υτικής Μακεδονίας 
9. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/κε και ισχύει 
10. την υπ’αριθµ 110/2019 ΑΟΕ 
11. την υπ’αριθµ 24441/26-11-2019 διακήρυξη µε Α∆ΑΜ 19PROC005918898 και την ταυτάριθµη περίληψη µε 
Α∆Α 6ΦΒΥΩΡ6-9ΟΖ  
12. το υπ’ αριθµ. 25876/10-12-2019  πρακτικό  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

1.  Εγκρίνει το υπ’αριθµ 25876/10-12-2019  1ο πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ( στάδιο ανάδειξης 
προσωρινού αναδόχου)  της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης σύµβασης , του έργου: «Εργασίες 
ασφαλτόστρωσης αυλειου χώρου στο 4ο Γυµνάσιο Πτολεµαϊδας », προϋπολογισµού 50.000,00 ευρω (µε 
Φ.Π.Α.), χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, µελέτης 7/2019 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 του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία:  ΚΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. είναι 
απαράδεκτη για τους κάτωθι λόγους:  
1. Η εγγυητική επιστολή (εκδότης ΤΜΕ∆Ε µε αριθµό e-62492) που συνοδεύει την προσφορά δεν αναγράφει 
στοιχεία που ζητά το άρθρο 15 της σχετικής διακήρυξης και συγκεκριµένα δεν αναφέρονται «……….τα 
στοιχεία της διακήρυξης………………..» 
Β. οι υπόλοιπες  (2) προσφορές είναι ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ. 
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3. Αναδεικνύει προσωρινό  µειοδότη τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµια ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ,  ο 
οποίος προσέφερε έκπτωση (δεκατρία τοις εκατό) 13,00%. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, κατ’ εφαρµογή του σχετικού άρθρου της 24441/26-11-2019 
διακήρυξη µε Α∆ΑΜ 19PROC005918898. 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 138/2019. 

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

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
 2.Κυριάκος Αντωνιαδης 
 3.∆ηµήτριος Καρακασιδης 
 4.Αθηνά Τερζοπουλου 
 5. ∆ηµήτριος Σπόντης 
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