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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 67/2021 
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 ηλεκτρονικής 
διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόµων κοινοτήτων ∆ήµου 
Εορδαίας», αριθµ µελ. 7/2020, προϋπολογισµού 600.000,00 ευρώ, χρηµατοδότηση ΕΑΠ. 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 Τουρτούρης  

5. ∆ηµήτριος Σπόντης  
6. Στεφανος Μπίγγας   
  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Το µέλος Ευσ.  Κοκκινίδης 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 την 177/2020 ΑΟΕ µε την οποία αποφασίστηκαν  τα 
εξής:1. εγκρίθηκε η διενέργεια της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης (µέσω 
ΕΣΗ∆ΗΣ), για την ανάθεση κατασκευής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόµων κοινοτήτων ∆ήµου Εορδαίας» 
, αριθµ µελ. 7/2020, προϋπολογισµού 600.000,00 ευρώ, για το οποίο έχει εγγραφεί πίστωση 600.000,00 
Ευρώ µε ΦΠΑ στον ΚΑ 30.7333.0085 του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020 του ∆ήµου Εορδαίας, 
χρηµατοδότηση ΕΑΠ., 2. 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, 3) συγκροτήθηκε η 
Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού.Στη συνέχεια των ανωτέρω δηµοσιεύτηκε η 
υπ’αριθµ. 20199/29-9-2020 διακήρυξη ∆ηµάρχου µε  Α∆ΑΜ 20PROC007389030 και η ταυτάριθµη περίληψη 
αυτής µε Α∆ΑΜ 20PROC007388961. Ο διαγωνισµός πήρε α/α  92785 στο ΕΣΗ∆ΗΣ. Με την 270/2020 ΑΟΕ  
εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό διενέργειας  . Κατά της ΑΟΕ δεν ασκήθηκε προδικαστική προσφυγή. 

Στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στον Αντιδήµαρχο Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιωτη,  ο οποίος έθεσε υπ’ όψιν 
των µελών το από 24-2-2021 2ο πρακτικό ελεγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, της ανοικτής 
ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόµων κοινοτήτων 
∆ήµου Εορδαίας»  , στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 
«Το παρόν Πρακτικό II αφορά τη διεξαγωγή ανοικτής δηµοπρασίας για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής 
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του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ∆ΡΟΜΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» συνολικού 
προϋπολογισµού: 600.000,00 ΕΥΡΩ (µε Φ.Π.Α.) 
Κριτήριο Επιλογής: Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποφη προσφορά µε βάση την τιµή. 
Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής Προσφορών: Τετάρτη 21-10-2020 και ώρα 14:00 π.µ. (λήξη 
ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών). 
Ηµεροµηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών: Τρίτη 27-10-2020 και ώρα 10:00 π.µ. 
Ηµεροµηνία ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου: Τετάρτη 24-2-2021. 

Επιτροπή διεξαγωγής δηµοπρασίας 
Η επιτροπή συγκροτήθηκε µε την 177/06-08-2020 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας 
περί έγκρισης συγκρότησης επιτροπής διαγωνισµού. 
Το διαγωνισµό και τον έλεγχο των δικαιολογητικών διενέργησαν τα ακόλουθα µέλη της επιτροπής: 
α) Πιλαλίδης Ιωάννης, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (Πρόεδρος) 
β) Στέφος Γεώργιος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (Τακτικό µέλος)' 
γ) Καρέτσου Φανή, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (Τακτικό µέλος) 

∆ιαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου: 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 

1. Την από 29/9/2020 ∆ιακήρυξη µε Α∆ΑΜ: 20PROC007389030 2020-09-29. 
2. Το Πρακτικό I του ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε ηµεροµηνία 04/11/2020. 
3. Την µε αριθµό 270/34-12-2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας µε την 

οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό I και το αποτέλεσµα της ανοικτής διαδικασίας. 
4. Το γεγονός ότι αναρτήθηκε η εν λόγω απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής στην 

ΗλεκτρονικήΠλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ και κοινοποιήθηκε, µαζί µε το Πρακτικό I, προς τους 
προσφέροντες οικονοµικούς φορείς. 

5. Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω πράξης της αναθέτουσας αρχής, εντός 
της προβλεπόµενης προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών (άρθρο 4.3 της ∆ιακήρυξης), από την 
κοινοποίησηστους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς. 

6. Το από 04-01-2021 ηλεκτρονικό µήνυµα της Αναθέτουσας Αρχής προς τον οικονοµικό φορέα µε την 
επωνυµία «∆ΕΛΗΒΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µέσω 
της λειτουργικότητας "Επικοινωνία" του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, ώστε να υποβάλει τα σχετικά 
δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου. 

7. Την εµπρόθεσµη και νόµιµη ανάρτηση των δικαιολογητικών µέσω της λειτουργικότητας "Επικοινωνία" 
του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ στις 07-01-2021 από τον προσωρινό ανάδοχο, καθώς και την εµπρόθεσµη 
υποβολή όσων όφειλε να προσκοµίσει σε πρωτότυπη µορφή, µε την αρ. πρωτ. 294 / 11-01-2021 
αίτηση προς την Αναθέτουσα Αρχή, 

συνεδρίασε στις 24-2-2021, προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε 
οτι: 

-Τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το ΤΕΥ∆ είναι αληθή 
-Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά υποβλήθηκαν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα 
-Από τα δικαιολογητικά που προσκοµίστηκαν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
συµµετοχής, σύµφωνα µε τα άρθρα 21, 22, 23 της διακήρυξης 

κατά συνέπεια: 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ ΘΕΤΙΚΑ 

για την κατακύρωση της Σύµβασης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ∆ΡΟΜΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ», στον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία «∆ΕΛΗΒΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Α.Φ.Μ. 999935033), που εδρεύει στην Κοζάνη, Αγ. Κυριακής 4, ΤΚ 
50131 τηλ: 2461023130 & 2461036848, µε µέση έκπτωση προσφοράς Εµ=63,00 % (ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΤΟΙΣ 
ΕΚΑΤΟ) και Α/Α κατάθεσης προσφοράς 169413 και υποβάλλει το παρόν Πρακτικό II στην Αναθέτουσα Αρχή 
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προς έγκριση, όπως αυτό υπογράφεται από τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού…..» 

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

                                      
Αριθµ. Απόφ. 67/2021 

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 υπ’αριθµ 40/2020 & 75/2020 Α∆Σ & το πρωτογενές αίτηµα µε Α∆ΑΜ20REQ006761884 
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.818/15338/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε Α∆ΑΜ 20REQ007113691 
6. την αριθµ. µελ. 7/2020 
7. το αποτέλεσµα κλήρωσης ΜΗΜΕ∆ mimed-ecb-a-2-id-aa-6164-eba-2020 
8. το υπ΄αρίθµ 40/10-6-2020 έγγραφο του Συνδέσµου Πιστοποιηµένων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων 
∆υτικής Μακεδονίας 
9. το υπ’αριθµ 9345/19-5-2020 διαβιβαστικό της ∆/νσης Τ.Υ 
10 τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/κε και ισχύει 
11. τις διατάξεις  του αρ. 206 του ν 4555/2018 
12. την υπ’αριθµ 177/2020 ΑΟΕ 
13. την υπ’αριθµ 20199/29-9-2020 διακήρυξη ∆ηµάρχου µε  Α∆ΑΜ 20PROC007389030 και την ταυτάριθµη 
περίληψη αυτής µε Α∆ΑΜ 20PROC007388961 
14. το 1ο πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης &  την υπ’αριθµ 270/2020 
15. το 2ο πρακτικό της Επιτροπής  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1.  Εγκρίνει το  2ο πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ( στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικων προσωρινού 
αναδόχου)  της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύµβασης , του έργου: «Ασφαλτόστρωση 
δρόµων κοινοτήτων ∆ήµου Εορδαίας αριθµ µελ. 7/2020, προϋπολογισµού 600.000,00 ευρώ, χρηµατοδότηση 
ΕΑΠ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης. 
2.  Αναδεικνύει οριστικό ανάδοχο του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόµων κοινοτήτων ∆ήµου Εορδαίας αριθµ 
µελ. 7/2020, τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία: «∆ΕΛΗΒΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Κοζάνη, µε µέσο ποσοστό έκπτωσης εξήντα τρία τοις εκατό 
(63,00 %). 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατ’ εφαρµογή του σχετικού άρθρου της 
υπ’αριθµ. 20199/29-9-2020 διακήρυξη ∆ηµάρχου µε  Α∆ΑΜ 20PROC007389030. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  67/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              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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