
 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 63/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  10ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 17-3-2021 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, διεξήχθη, µε τηλεδιάσκεψη µέσω του e: presence.gov.gr, τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 5397/11-3-2021 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 και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων: α) της ΚΥΑ 
∆1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ β) της υπ’αριθµ. 426/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ, για να 
συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη του πρακτικού ελεγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, της ανοικτής συνοπτικής 
διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης του έργου: «Συντήρηση στεγών κοινοτικών καταστηµάτων του 
∆ήµου Εορδαίας», αριθµ µελ. 9/2020 , προϋπολογισµού 62.450,00 ευρώ, χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ. Ορισµός 
αναδόχου. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστού 2. Αθηνά Τερζοπουλου 
3.∆ηµητριος Καρακασιδης 
4. Κυριακος Αντωνιαδης 

3. Αθανάσιος Τουρτουρης 

5. ∆ηµήτριος Σπόντης  
6. Στεφανος Μπίγγας  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Το µέλος Ευσ Κοκκινιδης δήλωσε κώλυµα και στην θέση του κλήθηκε ο αναπληρωτής του Αθ Τουρτουρης.  
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης . Ο Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών το εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα για το οποίο όλα 
τα παρόντα µέλη συµφώνησαν να συζητηθεί. Στην συνέχεια έδωσε τον λόγο στον Αντιδήµαρχο Τεχν. 
Υπηρεσιών κ Νικ Φουρκιωτη  , ο οποίος ανέφερε ότι µε την υπ’αριθµ 15/2021 ΑΟΕ ανακηρύχτηκε, ύστερα 
από κλήρωση, προσωρινός ανάδοχος του εν λόγο έργου ο Καραβελιας Αθανάσιος ο οποίος προσέφερε 
έκπτωση εξήντα τοις εκατό (60%). Κατά των αποφάσεων 232/2020 & 15/2021 δεν ασκήθηκαν ενστάσεις. Στην 
συνέχεια κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά και ο οποίος εµπρόθεσµα τα 
κατέθεσε σε έντυπη µορφή, µε αριθµ πρωτ 5376/11-3-2021. Η Επιτροπή διαγωνισµού συνεδρίασε 
προκειµένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και συνέταξε το 5508/12-3-2021 πρακτικό το όποιο και θέτουµε 
υπόψη σας: 
«Στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας συνήλθε την 12η Μαρτίου ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00 π.µ η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµού που συστάθηκε σύµφωνα µε την 
υπ’αριθµ 204/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆. Εορδαίας για το παραπάνω έργο, αποτελούµενη 
από τους:  

α)  Ιωάννη Τζιόλα, κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ως Πρόεδρος, 

β) Ελένη Σιαπαλίδου, κλάδου Πολιτικών Μηχανικών ως µέλος, 

γ) Καλλιρρόη Μπογδάνη, κλάδου ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών, ως µέλος, 
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Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την αριθµ. µε Α∆ΑΜ: 20PROC007367561 2020-09-24 ∆ιακήρυξη ανοικτής 
διαδικασίας 

2. Το Πρακτικό I της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µε ηµεροµηνία 13-10-2020. 

3. Την υπ' αριθµ. 232 / 2020 (Α∆Α: 6ΓΘ7ΩΡ6-ΜΧΞ) απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής ∆ήµου Εορδαίας µε την οποία εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισµού του έργου καθώς και την 15 / 2021 (Α∆Α: ΨΧΙΥΩΡ6-ΗΚΣ) απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Εορδαίας µε την οποία διενεργήθηκε κλήρωση 
µεταξύ των οικονοµικών φορεών που έχουν προσφέρει ίδιο ποσοστό έκπτωσης και 
κηρύσσεται προσωρινός µειοδότης της ανοικτής διαδικασίας ο οικονοµικός φορέας 
«ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», µε µέση έκπτωση ΕΞΗΝΤΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (60,00%) 

4. Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω 232 / 2020 & 15/2021 
αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Εορδαίας 

5.    Την από 09 / 03 / 2021 πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής προς τον προσωρινό µειοδότη για την    
υποβολή των δικαιολογητικών 

6. Την εµπρόθεσµη υποβολή των δικαιολογητικών την 11-03-2021 από τον προσωρινό 
µειοδότη, σε έντυπη µορφή µε την αρ. πρ. 5376 / 11-03-2021 αίτηση, 

προχωρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν - προσκοµίστηκαν 
από τον προσωρινό ανάδοχο και διαπίστωσε ότι: 

• Tα απαιτούµενα δικαιολογητίκά υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα. 

• τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το ΤΕΥ∆ είναι αληθή, 

• αποδεικνύονται δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής του άρθρου 21, ότι 
εξακολουθούν να πληρούνταί τα κριτήρια των άρθρων 22 και 23 και ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού. 

Κατόπιν των παραπάνω η Επιτροπή 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ 

για την κατακύρωση της Σύµβασης του έργου: «Συντήρηση στεγών Κοινοτικών 
καταστηµάτων του ∆ήµου Εορδαίας» στον οικονοµικό φορέα «ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.», µε µέση έκπτωση ΕΞΗΝΤΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (60,00%) και υποβάλλει το 
πρακτκό στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση του αποτελέσµατος….» 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα 
µέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά.   

                                       
Αριθµ. Απόφ. 63/2021 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.  Τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν  
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3. την υπ’ αριθµ. 345/2019 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου   «έγκριση προϋπολογισµού έτους 2020»  και 
την υπ’αριθµ. 834/2976/13-1-2020 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης (Α∆Α 698ΦΟΡ1Γ-Λ∆Ο) 
4. την υπ’αριθµ 318/2019 Α∆Σ  περί έγκρισης του τεχνικού προγράµµατος έτους 2020 
5. την υπ’αριθµ 97/2020 Α∆Σ & την αριθµ. µελ. 9/2020 
6. το πρωτογενές αίτηµα µε Α∆ΑΜ 20REQ 007122713 & την υπ’αριθµ. 844/16381/2020 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης  µε Α∆ΑΜ 20REQ007217764 
7. το υπ’αριθµ 16664/18-8-2020 πρακτικό κλήρωσης 
8. το υπ΄αρίθµ 46/31-8-2020 έγγραφο του Συνδέσµου Πιστοποιηµένων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων 
∆υτικής Μακεδονίας 
9. το υπ’αριθµ 15515/3-8-2020 διαβιβαστικό της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του σχέδιο της διακήρυξης 
10. την υπ’αριθµ 204/2020 ΑΟΕ 
11. την υπ’αριθµ.  19878/24-9-2020 διακήρυξη ∆ηµάρχου µε Α∆ΑΜ 20PROC007367501 
12. το υπ’αριθµ. 21605/13-10-2020 πρακτικό διενέργειας  
13. την υπ’αριθµ 232/2020 ΑΟΕ  
14. την υπ’αριθµ 1426/25-1-2021 πρόσκληση προς τους οικονοµικούς φορείς µε τις ισότιµες προσφορές και 
την Επιτροπή του διαγωνισµού 
15. την υπ’αριθµ 15/2021 ΑΟΕ 
16. το υπ’αριθµ 5508/12-3-2021 2ο πρακτικό ελεγχου των δικαιολογητικών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1.Εγκρίνει το υπ’αριθµ 5508/12-3-2021 πρακτικό ελεγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου  
της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, του έργου: «Συντήρηση στεγών 
κοινοτικών καταστηµάτων του ∆ήµου Εορδαίας», αριθµ µελ. 9/2020 , προϋπολογισµού 62.450,00 ευρώ, 
χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης. 
2.Αναδεικνύει οριστικό  ανάδοχο, της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, του 
έργου: «Συντήρηση στεγών κοινοτικών καταστηµάτων του ∆ήµου Εορδαίας», αριθµ µελ. 9/2020 , 
προϋπολογισµού 62.450,00 ευρώ, χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ , τον Καραβελια Αθανάσιο ο οποίος προσέφερε 
έκπτωση εξήντα τοις εκατό (60%). 
Κατά της ανωτέρω ΑΟΕ χωρεί ένσταση, κατ’ εφαρµογή του σχετικού άρθρου της υπ’αριθµ. 19878/24-9-2020 
διακήρυξη ∆ηµάρχου µε Α∆ΑΜ 20PROC007367501. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  63/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
2. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης 
4. ∆ηµήτριος Σπόντης 
5. Στέφανος Μπιγγας 
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