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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 191/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  24ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 13-7-2021 ηµέρα Τρίτη 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. 14496/8-7-2021πρόσκληση 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. 41332/2-7-
2021, β) της υπ’αριθµ. 168/13727/5-7-2021 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το 
παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Λήψη απόφασης σχετικά µε την υπογραφή σύµβασης το έργο: «Συντήρηση 3ου Γυµνασίου Πτολεµαίδας», 
αριθµ µελ. 17/2019 , προϋπολογισµού 220.725,00 ευρώ, χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. Σπόντης ∆ηµήτρης 
5. Στέφανος Μπίγγας 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
3. Αθηνά Τερζοπουλου 
4. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών το εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα , για το οποίο όλα τα παρόντα 
µέλη συµφώνησαν να συζητηθεί. Στην συνέχεια ο Αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήµαρχο Τεχνικών 
Υπηρεσιών ο οποίος ανέφερε τα εξής: 
Σας κάνουµε γνωστό ότι, µε την 128/2020 ΑΟΕ 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 έργου: «Συντήρηση 3ου Γυµνασίου Πτολεµαίδας», αριθµ 
µελ. 17/2019 , προϋπολογισµού 220.725,00 ευρώ, χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, 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, ενώ συγκροτήθηκε και η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού. 
Στη συνέχεια των ανωτέρω δηµοσιεύθηκε η υπ’αριθµ 18402/8-9-2020 διακήρυξη ∆ηµάρχου µε  Α∆ΑΜ 
20PROC007278269 και η ταυτάριθµη περίληψη αυτής µε Α∆ΑΜ 20PROC007278050. Ο διαγωνισµός πήρε 
α/α  90639 στο ΕΣΗ∆ΗΣ. 
Στις 1-10-2020 διενεργήθηκε ο διαγωνισµός και η Επιτροπή συνέταξε το 1ο  πρακτικό διενέργειας  – 
αποσφράγισης δικαιολογητικών  &  οικονοµικών προσφορών, το οποίο εγκρίθηκε µε την 231/2020 ΑΟΕ, κατά 
της οποίας δεν ασκήθηκε προδικαστική προσφυγή.  
Στις 04-01-2021 µε ηλεκτρονικό µήνυµα της Αναθέτουσας Αρχής προς τον οικονοµικό φορέα ΠΑΤΙΚΑΣ 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., µέσω της λειτουργικότητας "Επικοινωνία" του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, κλήθηκε 
ώστε να υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά. Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε εµπρόθεσµα όσων όφειλε 
να προσκοµίσει τόσο µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ όσο και σε πρωτότυπη µορφή, µε την αρ. πρωτ. 307/ 11-01-2021 
αίτησή του, προς την Αναθέτουσα Αρχή. 
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Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνεδρίασε µέσω τηλεδιάσκεψης στις 18-03-2021, προχώρησε στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο και συνέταξε το 2Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ, το οποίο 
και εγκρίθηκε µε την υπ’αριθµ 71/2021 ΑΟΕ, κατακυρώνοντας το εν λογω έργο στον οικονοµικό φορέα µε την 
επωνυµία ΠΑΤΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Η υπ’αριθµ 71/2021 διαβιβάστηκε στην Αποκεντρωµένη ∆/ση 
Ηπείρου και ∆υτ. Μακεδονίας για έλεγχο νοµιµότητας  και  κοινοποιήθηκε σ’ όλους τους  συµµετέχοντες , 
πλην του αναδόχου µέσω του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, κατά της οποίας δεν ασκήθηκε προδικαστική 
προσφυγή.  
Με την υπ’αριθµ 39094/9-4-2021 ( αριθµ. πρωτ 8603/22-4-2021 εισερχόµενου έγγραφου) Απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆/σης Ηπείρου και ∆υτ. Μακεδονίας ελέγχθηκε η υπ’αριθµ 71/2021 ΑΟΕ ως 
προς τη νοµιµότητα της και βρέθηκε νόµιµη. 
Η εν λόγο διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρώθηκε έγκαιρα και εντος του χρόνου ισχύος των προσφορών και 
της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής , ήτοι 25-3-2021 & 25-4-2021 αντίστοιχα. Ωστόσο λογω των ιδιαίτερων 
συνθηκών που επικρατούσαν στην ΠΕ Κοζάνης λογω covid -19 , παρατεταµένο lockdown, αλλά και την 
αποχή των µηχανικών από την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως µέλη Επιτροπών διενέργειας των 
διαγωνισµών, εξαντλήθηκε ο χρόνος ισχύος προσφορών πριν την υπογραφή της σύµβασης. 
Στις 8-4-2021, µε αριθµ πρωτ 7540/ 9-4-2021 εισερχόµενου έγγραφου, ο οικονοµικός φορέας µε την επωνυµία  
ΠΑΤΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε έστειλε αποδοχή παράτασης ισχύος της προσφοράς του και ταυτόχρονα 
ενηµερώνει τον δήµο Εορδαίας ότι η ηµεροµηνία ισχύος της εγγυητικής επιστολής του λήγει την 1-8-2021. 
 Εκ παραδροµής και λογω των προαναφερόµενων συνθηκών δεν κλήθηκε ο ανάδοχος να υπογράψει την 
σύµβαση για το έργο. Με το από 12-7-2021 έγγραφο του ( αριθµ πρωτ 14686/12-7-2021 εισερχόµενου 
έγγραφου), ο ανάδοχος δηλώνει εκ νέου αποδοχή παράτασης ισχύος της προσφοράς του και ταυτόχρονα 
ενηµερώνει τον δήµο Εορδαίας ότι η ηµεροµηνία ισχύος της εγγυητικής επιστολής του λήγει την 1-8-2021, 
υπ’αριθµ.  e- 87573 του ΤΜΕ∆Ε ποσού 3560,08€. 
∆εδοµένου ότι ο ∆ηµος Εορδαίας  θεωρεί ότι το έργο είναι σηµαντικό και επιθυµεί την εκτέλεση του, γιατί 
αφορά συντήρηση σχολικής µονάδας και προέχει η ασφάλεια των µαθητών προτείνω για λόγους δηµοσίου 
συµφέροντος να συναφθεί άµεσα η σύµβαση του έργου και πριν την λήξη του χρόνου ισχύος της εγγυητικής 
επιστολής του, ήτοι πριν την 1-8-2021.  
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα 
µέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά. 
 

                               
Αριθµ. Απόφ. 191/2021 

                                               Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. την υπ’αριθµ 71/2021 ΑΟΕ  
3. την υπ’αριθµ 39094/9-4-2021 ( αριθµ. πρωτ 8603/22-4-2021 εισερχόµενου έγγραφου) Απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆/σης Ηπείρου και ∆υτ. Μακεδονίας 
4. τα υπ’αριθµ. 7540/ 9-4-2021 & 14686/12-7-2021 έγγραφα του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία  
ΠΑΤΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε   
 
 
                                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Εγκρίνει, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, να συναφθεί άµεσα η σύµβαση για το έργο «Συντήρηση 3ου 
Γυµνασίου Πτολεµαίδας», αριθµ µελ. 17/2019 , προϋπολογισµού 220.725,00 ευρώ, χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ, µε τον οριστικό ανάδοχο  «ΠΑΤΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» σύµφωνα µε την 71/2021 ΑΟΕ 
και πριν την λήξη της εγγυητικής επιστολής του , ήτοι πριν την 1-8-2021.    
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  191/2021. 

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

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
       1. Σεβαστού Ζαφειρούλα    

2. Κυριάκος Αντωνιάδης 
3. ∆ηµήτριος Σπόντης 
4. Στέφανος Μπιγγας 
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