
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 150/2019 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  23ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 27-12-2019 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε 
αρ. πρωτ. αρ. πρωτ. 27103/23-12-2019 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 συµµετοχής  & οικονοµικών    
προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, του έργου: «Συντήρηση 
κτιριακού συγκροτήµατος 1ου Γυµνάσιου Πτολεµαίδας» ,αρ.µελ 1/2019  , προϋπολογισµού 511.500,00 ευρώ ( 
χρηµατοδότηση ΣΑΕΠ ). 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. Αθηνά Τερζοπουλου 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης 3. Στέφανος Κωτσιδης 
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
6. ∆ηµήτριος Σπόντης  
……………………………………………………………………………………….………………. ……………………. 
Το µέλος Στ.Μπίγγας δήλωσε κώλυµα και στην θέση του κλήθηκε ο Στ.Κωτσιδης. 
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 107/2019 ΑΟΕ εγκρίθηκε η διενέργεια της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης (µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ), για την ανάθεση κατασκευής του έργου: «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήµατος 
1ου Γυµνασίου Πτολεµαΐδας », προϋπολογισµού 511.500,00 ευρώ (ΦΠΑ),αρ. µελ 1/2019, για το οποίο έχει 
εγγραφεί πίστωση 511.500,00 Ευρώ µε ΦΠΑ στον ΚΑ 60.7331.0160 του προϋπολογισµού οικ έτους 2019 του 
∆ήµου Εορδαίας, χρηµατοδότηση ΣΑΕΠ 2014ΕΠ541. Επιπλέον εγκρίθηκε η µελέτη , τα τεύχη δηµοπράτησης 
και καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας 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. 
Κατ' εφαρµογή των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ'αριθµ 23729/19-11-2019 διακήρυξη µε Α∆ΑΜ 19PROC005879288 
και η ταυταριθµη περίληψη µε Α∆ΑΜ 19PROC005879150,µε αριθµό συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 86439. 
Την Πέµπτη 12-12-2019 διενεργήθηκε ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισµός (µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ) και η Επιτροπή 
µας διαβίβασε το από 20-12-2019 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: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ» 
Προϋπολογισµού 511.500,00 ΕΥΡΩ (µε ΦΠΑ) 

Κριτήριο Επιλογής : Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή (χαµηλότερη 
τιµή). 

ΑΔΑ: ΨΤΦ3ΩΡ6-6ΩΝ



 

 

Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής Προσφορών : Παρασκευή 06 ∆εκεµβρίου 2019 και ώρα 14:00 µ.µ. 
(λήξη ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών) 

Ηµεροµηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών : Πέµπτη 12 ∆εκεµβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.µ. 

Επιτροπή διεξαγωγής δηµοπρασίας 
1. Την υπ' αριθµ. 107/2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας σύστασης 

επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού.  

Το διαγωνισµό διενέργησαν τα Μέλη της επιτροπής: 

1 ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ) 
2 ΜΕΝΤΕΣΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΕΛΟΣ) 
3 ΜΗΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΕΛΟΣ)  
∆ιαδικασία διεξαγωγής ηλεκτρονικής δηµοπρασίας: 
Στις 06-12-2019 και µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, ο Χειριστής του Ηλεκτρονικού 
∆ιαγωνισµού, όπως προβλέπεται στην εγκεκριµένη διακήρυξη µεταβίβασε τα δικαιώµατά του στην Πρόεδρο 
της Επιτροπής. 

Στην συνέχεια η Πρόεδρος της Επιτροπής , κοινοποίησε στους οικονοµικούς φορείς που συµµετείχαν 
στο διαγωνισµό, τον παρακάτω πίνακας συµµετεχόντων: 

Στις 12-12-2019 και ώρα 10.00 πµ η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνεδρίασε και αποφάσισε οµόφωνα να 
προχωρήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των Υποφακέλων «Οικονοµικής προσφοράς» και 
των Υποφακέλων µε τα «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» που υποβλήθηκαν στο σύστηµα εµπρόθεσµα. 

Από την αποσφράγιση των Υποφακέλων «Οικονοµικής προσφοράς» των συµµετεχόντων 
καταρτίσθηκε ο παρακάτω πίνακας κατά σειρά µειοδοσίας: 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Α/Α Χρόνος Υποβολής Προσφοράς Α/Α καταθ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 

1 05/12/2019 17:59:48 137980 ΑΝ∆ΡΕΑΣ Η. Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ 

2 06/12/2019 10:18:05 137131 Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ 
Α.Τ.Ε. 

3 06/12/2019 10:38:51 136994 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ι.Κ.Ε. 

4 06/12/2019 11:32:22 137190 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΑΔΑ: ΨΤΦ3ΩΡ6-6ΩΝ



 

 

 

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. 

Έπειτα, η Επιτροπή ξεκίνησε τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής (ΤΕΥ∆ και Εγγυητική Επιστολή) 
κατά σειρά µειοδοσίας. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των συµµετεχόντων, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι: κανένας 
συµµετέχων δεν προσκόµισε Υ/∆ ότι , δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού από την διαδικασία σύναψης 
σύµβασής του άρθρου 22.Α.2α της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού . 

Οπότε ζητήθηκε από όλους µε µήνυµα µέσω του συστήµατος επικοινωνίας να σταλεί η εν λόγω Υ/∆, σε 
διάστηµα πέντε (5) ηµερών . 

Ο έλεγχος εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών που προσκοµίσθηκαν, ολοκληρώθηκε στις 12-12-2019 και 
προέκυψε ότι όλες ήταν έγκυρες. 

Όλοι οι συµµετέχοντες προσκόµισαν την εν λόγω Υ/∆ µέσω του συστήµατος επικοινωνίας στο απαιτούµενο 
χρονικό διάστηµα. 

Το παρόν Πρακτικό κλείνει σήµερα 20-12-2019. 

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 πενήντα έξι τοις 
εκατό (56%).» 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 
α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΕΠ /Τάξη 

κατηγορία 
βεβαίωσης 

Έκπτωση 
(%) 

Οικονοµική Προσφορά 
(χωρίς Φ.Π.Α) € 

1 Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε 28666 Η-Μ3η 56,00% 181.510,12 

2 ΑΝ∆ΡΕΑΣ Η. Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ 13901 Η-Μ2η 42,00% 239.250,00 

3   ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ι.Κ.Ε. 21450 Η-Μ2η 35,00% 268.125,03 

4      ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 21839 Η-Μ2η 25,12% 308.893,90 

ΑΔΑ: ΨΤΦ3ΩΡ6-6ΩΝ



 

 

 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 150/2019 

  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 240/2019 Α∆Σ & το πρωτογενές αίτηµα µε Α∆ΑΜ19REQ005546624  
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 υπ’αριθµ. 928/22869/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  µε Α∆ΑΜ 19REQ005817094 
6. την αριθµ. µελ. 1/2019 
7. το αποτέλεσµα κλήρωσης ΜΗΜΕ∆ mimed-ecb-a-2-id-aa-4596-eba-2019 
8. το υπ΄αρίθµ 56/6-11-2019 έγγραφο του Συνδέσµου Πιστοποιηµένων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων 
∆υτικής Μακεδονίας 
9. το υπ’αριθµ 20966/17-10-2019 διαβιβαστικό της ∆/νσης Τ.Υ 
10 τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/κε και ισχύει 
11. την υπ'αριθµ 107/2019 ΑΟΕ 
12. την υπ'αριθµ 23729/19-11-2019 ∆ιακήρυξη µε Α∆ΑΜ 19PROC005879288 
13. το από 20-12-2019 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας  
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

1.  Εγκρίνει το από 20-12-2019  1ο πρακτικό διενέργειας  – αποσφράγισης δικαιολογητικών συµµετοχής  & 
οικονοµικών    προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, του έργου: 
«Συντήρηση κτιριακού συγκροτήµατος 1ου Γυµνάσιου Πτολεµαίδας» ,αρ.µελ 1/2019  , προϋπολογισµού 
511.500,00 ευρώ ( χρηµατοδότηση ΣΑΕΠ ), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης. 
 
2. Εγκρίνει το αποτέλεσµα της διαδικασίας όπως αυτό εµφαίνεται στο ως άνω πρακτικό και αναδεικνύει 
προσωρινό  µειοδότη, τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµια: «Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ 
Α.Τ.Ε.» που εδρεύει στην Βέροια, µε µέσο ποσοστό έκπτωσης πενήντα έξι τοις εκατό (56%). 

 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή , κατ’ εφαρµογή του σχετικού άρθρου της 
υπ’αριθµ. 23729/19-11-2019 ∆ιακήρυξη µε Α∆ΑΜ 19PROC005879288. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 150/2019. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

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

 

ΑΔΑ: ΨΤΦ3ΩΡ6-6ΩΝ
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