
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 37/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  2ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 6-2-2020 ηµέρα Πέµπτη 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. 
2363/31-1-2020 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 2ου πρακτικού (στάδιο ελεγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου) της 
Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την σύναψη  δηµόσιας σύµβασης για το 
έργο  : «Εργασίες  αποκατάστασης καθίζησης εδαφοπλακας µονάδας ΑΣΙΙ στο 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Πτολεµαίδας», αριθµ. µελ 15/2019,προϋπολογισµού 365.000,00 ευρώ (ΦΠΑ), χρηµατοδότηση ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ 
ΙΙ & ΣΑΤΑ Σχολείων, ορισµός 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  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. ∆ηµήτριος Σπόντης  
6. Στέφανος Μπιγγας  
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
8. Κων/νος Μιχος  

 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
   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 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) το οποίο εγκρίθηκε µε την 
υπ’αριθµ 129/2019 ΑΟΕ . Κατά της ΑΟΕ δεν ασκήθηκε προδικαστική προσφυγή. 

Στη συνέχεια των ανωτέρω µε το υπ’αριθ. 420/10-1-20 έγγραφο του ∆ήµου Εορδαίας ειδοποιήθηκε στις 
13/1/2020 µέσω του συστήµατος του ΕΣΗ∆ΗΣ ο «προσωρινός ανάδοχος» που είναι η εταιρεία «Κ. 

ΑΔΑ: 9ΩΩΞΩΡ6-ΣΝΑ



ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.», να υποβάλει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά προκειµένου να γίνει 
η κατακύρωση. 
Η εταιρεία «Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.» κατέθεσε εµπρόθεσµα στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής τον µε αριθµ. πρωτ. 1421/21-01-2020 σφραγισµένο φάκελο δικαιολογητικών. 
Η Επιτροπή προεβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών και συνέταξε το  2ο πρακτικό ελεγχου των 
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου , το οποίο έχει ως 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). 

Επιτροπή  διεξαγωγής δηµοπρασίας  

Με  την υπ’ αριθµ.102/2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας ορίστηκε επιτροπή 
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) 
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. 

• Στις 28-11-2019 συντάχθηκε το Πρακτικό Ι, µε το οποίο η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 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%). 

• Με την υπ’ αριθµ. 129/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, εγκρίθηκε 
το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας του έργου, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους προσφέροντες. 

• Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση. 

• Με το υπ’αριθ. 420/10-1-20 έγγραφο του ∆ήµου Εορδαίας ειδοποιήθηκε στις 13/1/2020 µέσω του 
συστήµατος του ΕΣΗ∆ΗΣ ο «προσωρινός ανάδοχος» που είναι η εταιρεία «Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. 
δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.», να υποβάλει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά προκειµένου να γίνει η 
κατακύρωση. 

• Η εταιρεία «Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.» κατέθεσε εµπρόθεσµα στο πρωτόκολλο 
της αναθέτουσας αρχής τον µε αριθµ. πρωτ. 1421/21-01-2020 σφραγισµένο φάκελο 
δικαιολογητικών. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου και στον έλεγχο 
των δικαιολογητικών. Η εταιρεία «Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.» διαθέτει Ενηµερότητα Πτυχίου 
µε αριθµ. ∆24/1809/2019 (µε ισχύ έως 06/02/2020) και ως εκ τούτου απαλλάσσεται από την υποχρέωση 
υποβολής των δικαιολογητικών που περιγράφονται στο άρθρο 23.9.(β) της ∆ιακήρυξης. Όσα δικαιολογητικά 
δεν καλυπτόταν από την Ενηµερότητα Πτυχίου καθώς και όσα είχαν λήξει, προσκοµίστηκαν 
επικαιροποιηµένα. 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών και διαπίστωσε την ορθότητα 
- πληρότητα αυτών, προχώρησε στη σύνταξη και έκδοση του παρόντος Πρακτικού II, µε το οποίο εισηγείται 
για την κατακύρωση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ Ε∆ΑΦΟΠΛΑΚΑΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΑΣ ΙΙ ΣΤΟ 9ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ», υπέρ της εταιρείας «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%) και υποβάλλει το παρόν Πρακτικό ΙΙ προς έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή. 
Το παρόν Πρακτικό ΙΙ, συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα και υπογράφεται ως εξής:…» 
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Επιπλέον εκδόθηκε η υπ’αριθµ 130/1272/2020 ΑΑΥ στον ΚΑ 60.7331.0151 του προϋπολογισµού οικ. έτους 
2020. 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 37/2020 

 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από 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 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 698ΦΟΡ1Γ-Λ∆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. 
14. την υπ’αριθµ 129/2019 ΑΟΕ 
15. το υπ’αριθµ 2638/3-2-2020 διαβιβαστικό του από 23-1-2020 πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών 
κατακύρωσης  
16. η υπ’αριθµ 130/1272/2020 ΑΑΥ στον ΚΑ 60.7331.0151 του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020. 
 

 
 
 

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 σύναψης σύµβασης , για το έργο  µε τίτλο: 

««Εργασίες  αποκατάστασης καθίζησης εδαφοπλακας µονάδας ΑΣΙΙ στο 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πτολεµαίδας», 
αριθµ. µελ 15/2019,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 κατακυρώνει το 
αποτέλεσµα  της ανοικτής ηλεκτρονικής (µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ) διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, για το 

έργο µε τίτλο: ««Εργασίες  αποκατάστασης καθίζησης εδαφοπλακας µονάδας ΑΣΙΙ στο 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Πτολεµαίδας», αριθµ. µελ 15/2019,προϋπολογισµού 365.000,00 ευρώ (ΦΠΑ), χρηµατοδότηση ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ 
ΙΙ & ΣΑΤΑ Σχολείων , στον οριστικό ανάδοχο  «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. 22526/5-11-2019 αναλυτική διακήρυξη µε Α∆ΑΜ 19PROC005805649. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 37/2020. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

    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.Κων/νος Μιχος 
5.Στέφανος Μπιγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
7. ∆ηµήτριος Σπόντης  
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