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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 200/2021 
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:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη του 1ου Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής 
διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για το έργο: «Βελτίωση ανακατασκευή παιδικών 
χαρών ∆ήµου Εορδαίας (Β ΦΑΣΗ)» αριθµ µελ. 8/2020 , προϋπολογισµού 1.560.000 ευρώ, χρηµατοδότηση 
ΕΑΠ, ορισµός προσωρινού αναδόχου. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  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 Κοκκινίδης 
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών  ηµερήσιας διάταξης θέµα. Στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στον 
Αντιδήµαρχο Νικ Φουρκιωτη, ο οποίος ανέφερε ότι µε την υπ’αριθµ 128/2021 ΑΟΕ  εγκρίθηκε η µελέτη , τα 
τεύχη δηµοπράτησης και καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης 
σύµβασης (µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ) του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόµου αυτού 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύµφωνα µε τον ν. 4782/2021,για την ανάθεση κατασκευής του έργου: « 
Βελτίωση – ανακατασκευή παιδικών χαρών ∆ήµου Εορδαίας»( Β’ ΦΑΣΗ), αριθµ µελ.8/2020, 
προϋπολογισµού 1.560.000 ευρώ, χρηµατοδότηση ΕΑΠ, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει της τιµής . Επίσης αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ το πρωτογενές αίτηµα 
µε Α∆ΑΜ 20REQ006879893  και το οποίο έγινε εγκεκριµένο µε την υπ’αριθµ. 443/5616/16-3-2021 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης  µε Α∆ΑΜ 21REQ008298821. 
Στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ’αριθµ 10784/24-5-2021 ∆ιακήρυξη µε Α∆ΑΜ PROC008655024 και η ταυτάριθµη 
περίληψη αυτής µε Α∆ΑΜ 21PROC008654931. 
Στις 1-7-2021 και ώρα 10:00 η επιτροπή συνεδρίασε και προέβη στο άνοιγµα των ηλεκτρονικών προσφορών 
και των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή που υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα και συνέταξε το 1ο πρακτικό στο 
οποίο αναφέρονται τα εξής: 
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Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω πίνακα παραδεκτών προσφορών 

κατά σειρά μειοδοσίας. 

Α/Α Συστηματος:181040 

Τίτλος Έργου/Μελέτης : «Βελτίωση – ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Εορδαίας (Β’ 
ΦΑΣΗ)» 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυµία Προσφέροντα ποσοστό 

1 212320 ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 48,28% 

2 195107 ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ 35,93% 

3 197136 Κ.ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε. 31,77% 

4 195141 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 26,94% 

   
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης στον προσωρινό ανάδοχο – µειοδότη 
«ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», ( ΑΦΜ099885996) µε µέση έκπτωση ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΟΜΜΑ 
ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ (48,28%) και υποβάλλει το πρακτικό 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. 200/2021 

                                               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. τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόµου αυτού όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σύµφωνα µε τον ν. 4782/2021 
3. τις διατάξεις του ν 4555/2016 
4. την υπ’ αριθµ.186/2020 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου   «έγκριση προϋπολογισµού έτους 2021»  
5. την υπ’αριθµ 173/2020 Α∆Σ  περί έγκρισης του τεχνικού προγράµµατος έτους 2021 
6. το πρωτογενές αίτηµα µε Α∆ΑΜ 20REQ006879893  και το οποίο έγινε εγκεκριµένο µε την υπ’αριθµ. 
443/5616/16-3-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  µε Α∆ΑΜ 21REQ008298821 
7. το υπ’αριθµ 10648/21-5-2021 διαβιβαστικό της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε το οποίο µας αποστέλλεται 
η υπ’αριθµ 8/2020 µελέτη και το σχέδιο διακήρυξης του ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισµού ( µέσω 
ΕΣΗ∆ΗΣ) του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόµου αυτού όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σύµφωνα µε τον ν. 4782/2021. 
8. την υπ’αριθµ. 128/2021 ΑΟΕ 
9. την υπ’αριθµ. 10784/24-5-2021 ∆ιακήρυξη µε Α∆ΑΜ PROC008655024 και η ταυτάριθµη περίληψη αυτής 
µε Α∆ΑΜ 21PROC008654931  
10. το από 1-7-2021 πρακτικό ηλεκτρονικής  αποσφράγισης & αξιολόγησης  
                                                                

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1.Εγκρινει το από 1-7-2021 1ο αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής 
διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για το έργο: «Βελτίωση ανακατασκευή παιδικών 
χαρών ∆ήµου Εορδαίας (Β ΦΑΣΗ)» αριθµ µελ. 8/2020 , προϋπολογισµού 1.560.000 ευρώ, χρηµατοδότηση 
ΕΑΠ, το οποιο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχειο της παρουσης. 
2. Εγκρίνει το αποτέλεσµα της διενεργηθείσας αξιολόγησης ως εξής: 
    Α. Απορρίπτει την κατωθι αναφραφοµενη προσφορά για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω: 

α/α α/α καταθ. Επωνυµία Προσφέροντα Έκπτωση (%) 
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1 208994 Γ.Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΑΕ 2,00% 

   Β οι  κατωθι αναγραφόµενες προσφορές  κρίνονται ως ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυµία Προσφέροντα ποσοστό 

1 212320 ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 48,28% 

2 195107 ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ 35,93% 

3 197136 Κ.ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε. 31,77% 

4 195141 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 26,94% 

 
3. Αναδεικνύει προσωρινό µειοδότη της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, 
µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για το έργο: «Βελτίωση ανακατασκευή παιδικών χαρών ∆ήµου Εορδαίας (Β ΦΑΣΗ)» αριθµ 
µελ. 8/2020 , προϋπολογισµού 1.560.000 ευρώ, χρηµατοδότηση ΕΑΠ, τον οικονοµικό φορέα  µε την 
επωνυµία «ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» που εδρεύει στην Πτολεµαΐδα, µε µέση έκπτωση 
ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΟΜΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ (48,28%)  
Κατά της ανωτέρω χωρεί προδικαστική προσφυγή κατ’εφαρµογη του αρ. 4.3 της υπ’αριθµ. 10784/24-5-2021 
αναλυτικης ∆ιακήρυξης µε Α∆ΑΜ PROC008655024. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  200/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
       1. Σεβαστού Ζαφειρούλα    

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