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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 201/2021 
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: «Έργα συντήρησης της εσωτερικής 
οδοποιίας στην Κρυόβρυση» αριθµ µελ. 18/2018 , προϋπολογισµού 74.350 ευρώ, χρηµατοδότηση CLLD-
LEADER του ΠΑΑ, 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 Κοκκινιδης  
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
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 127/2021 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: 
«Έργα συντήρησης εσωτερικής οδοποιίας στην Κρυοβρυση », αριθµ µελ. 18/2018 , προϋπολογισµού 74.350 
ευρώ, χρηµατοδότηση CLLD-LEADER του ΠΑΑ, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής  . Επίσης αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ το πρωτογενές αίτηµα µε 
Α∆ΑΜ 19REQ005866320  και το οποίο έγινε εγκεκριµένο µε την υπ’αριθµ. 308/1748/2021 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης  µε Α∆ΑΜ 21REQ008152931. 
 
Στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ’αριθµ 10783/24-5-2021 ∆ιακήρυξη µε Α∆ΑΜ 21PROC008654729 και η 
ταυτάριθµη περίληψη αυτής µε Α∆ΑΜ 21PROC008654641. 
Στις 29-6-2021 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: 

«Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο    Ι 
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Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ  ∆ ι α γ ω ν ι σ µ ο ύ  ( Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή Α π ο σ φ ρ ά γ ι σ η & 
Α ξ ι ο λ ό γ η σ η Π ρ ο σ φ ο ρ ώ ν ) 

Το παρόν Πρακτικό αφορά τη διεξαγωγή ανοικτής δηµοπρασίας για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του 
έργου «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ»  
Προϋπολογισµού: 74.350,00 ΕΥΡΩ (µε Φ.Π.Α. 
Κριτήριο Επιλογής: Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή. Ηµεροµηνία 
λήξης προθεσµίας υποβολής Προσφορών: Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00 µ.µ. (λήξη ηλεκτρονικής 
υποβολής προσφορών)  
Ηµεροµηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών: Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 π.µ. Επιτροπή 
διεξαγωγής δηµοπρασίας Απόφαση µε αρ. 127/2021 (Α∆Α: 9ΡΒ6ΩΡ6-ΚΕ2) της Οικονοµικής Επιτροπής 
έγκρισης συγκρότησης επιτροπής διαγωνισµού.  
Το διαγωνισµό διενέργησαν τα Μέλη της επιτροπής: 
1. Γεωργία Απατσίδου , ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός µε Α’ β, τακτικό µέλος & Πρόεδρος  
2. Γεώργιος Παπαδόπουλος, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός µε Α’ β, τακτικό µέλος  
3. Ιωάννης Τζιόλας, ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός µε Α’ τακτικό µέλος 
∆ιαδικασία διεξαγωγής ηλεκτρονικής δηµοπρασίας:  
Στις 23-6-2021 και µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, κοινοποιήθηκε από τον 
εκπρόσωπο της αναθέτουσας αρχής, στον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, ο παρακάτω πίνακας 
συµµετεχόντων 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 22/06/2021 12:00:14 

2 ΚΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 22/06/2021 14:06:05 

3 ΤΡΑΝΤΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 22/06/2021 19:25:13 

 
Επιπλέον, ο Χειριστής του Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού, όπως προβλέπεται στην εγκεκριµένη διακήρυξη 
µεταβίβασε τα δικαιώµατά του στον Πρόεδρο της Επιτροπής.  
Μετά την λήξη ηµεροµηνίας υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών και την πάροδο τριών εργάσιµων ηµερών 
υποβλήθηκαν στην επιτροπή διαγωνισµού τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά σε έντυπη µορφή όπως 
προβλέπει η διακήρυξη.  
Στις 29-6-2021 και ώρα 10:00 π.µ. η επιτροπή συνεδρίασε και προέβη στο άνοιγµα των ηλεκτρονικών 
προσφορών και των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή που υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα.  
Από το άνοιγµα των προσφορών, των δικαιολογητικών και των υποφακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», 
η επιτροπή διαγωνισµού διαπίστωσε τα παρακάτω : Α) Ο συµµετέχον ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΟΕ µε αριθµό προσφοράς 208595 υπέβαλλε εµπροθέσµως την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συµµετοχής 
σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο(13142/23- 6 -2021), Β) οι υπόλοιποι συµµετέχοντες δεν 
υπέβαλαν πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συµµετοχής σε έντυπη µορφή, όµως ανήρτησαν στο ηλεκτρονικό 
σύστηµα «προµηθεύς» τις ηλεκτρονικά εκδοθείσες εγγυητικές του ΤΜΕ∆Ε. 
Η επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε οι εν λόγω φορείς να συµµετέχουν στην υπόλοιπη διαδικασία. Στη 
συνέχεια η επιτροπή διαγωνισµού προχώρησε στη διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
Υποφακέλων «Οικονοµικής προσφοράς». Παρήχθη από το σύστηµα ο παρακάτω πίνακας συµµετεχόντων 
κατά σειρά µειοδοσίας, ο οποίος αναρτήθηκε από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού στον ηλεκτρονικό χώρο 
«Συνηµµένα Προκηρυγµένου ∆ιαγωνισµού» και απεστάλη σε όλους τους συµµετέχοντες προκειµένου να 
λάβουν γνώση. 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ  

α/α Α/Α κατάθεσης ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Έκπτωση (%) Οικονοµική 
Προσφορά € 

1 208595 ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ 23,52 45.859,60 
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ΣΙΑ ΟΕ 

2 212038 ΚΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 19,21 48.440,87 

3 212094 ΤΡΑΝΤΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΤΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ 

3,00 58.160,89 

Ακολούθως, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προέβη, κατά σειρά µειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και 
αριθµητικής αναγραφής των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και της οµαλής µεταξύ τους σχέσης, βάσει της 
παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, µέσα από το υποσύστηµα.  
Για την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας, χρησιµοποιήθηκε από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού η µέση 
έκπτωση προσφοράς (Εµ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. Από τον 
ανωτέρω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι όλες οι οικονοµικές προσφορές είναι οµαλές και κρίνονται ως 
ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ  
Στη συνέχεια η επιτροπή ξεκίνησε τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής (ΤΕΥ∆ και Εγγυητική 
Επιστολή) κατά σειρά µειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη.  
Από τον ανωτέρω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι : Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής του ΤΡΑΝΤΟΥ Ο∆ΥΣΣΕΑ 
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ δεν ισχύει έως τις 22-5-2022, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15.3 της Αναλυτικής ∆ιακήρυξης, 
η προσφορά του απορρίπτεται και κρίνεται ως ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ, ενώ οι υπόλοιπες προσφορές κρίνονται ως 
ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ και εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα : 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑ 

α/α Α/Α κατάθεσης ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Έκπτωση (%) Οικονοµική 
Προσφορά € 

1 208595 ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΟΕ 

23,52 45.859,60 

2 212038 ΚΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 19,21 48.440,87 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ολοκλήρωσε τη σύνταξη και έκδοση του Πρακτικού µε το αποτέλεσµα της 
διαδικασίας και εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης στον µµειοδότη οικονοµικό φορέα «ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» που εδρεύει στην Πτολεµαΐδα, στην ∆/νση…, Τ.Κ. 502 00, µε µέσο ποσοστό 
έκπτωσης Είκοσι τρία και πενήντα δύο επί τοις εκατό (23,52%)…» 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα 
µέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά. 
                               

Αριθµ. Απόφ. 201/2021 

                                               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 19REQ005866320  και το οποίο έγινε εγκεκριµένο µε την υπ’αριθµ. 
308/1748/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  µε Α∆ΑΜ 21REQ008152931 
7. το υπ’αριθµ 10684/21-5-2021 διαβιβαστικό της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε το οποίο µας αποστέλλεται 
η υπ’αριθµ 18/2028 µελ. 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 282/2019 Α∆Σ 
9. την υπ’αριθµ 127/2021 ΑΟΕ  
10. την υπ’αριθµ 10783/24-5-2021 ∆ιακήρυξη µε Α∆ΑΜ 21PROC008654729 και η ταυτάριθµη περίληψη 
αυτής µε Α∆ΑΜ 21PROC008654641 
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11. το από 29-6-2021 1ο πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών 
 
                                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1.Εγκρινει το από 29-6-2021 1ο  Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών της ανοικτής 
ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για το έργο: «Έργα συντήρησης της 
εσωτερικής οδοποιίας στην Κρυόβρυση» αριθµ µελ. 18/2018 , προϋπολογισµού 74.350 ευρώ, 
χρηµατοδότηση CLLD-LEADER του ΠΑΑ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης. 
2. Εγκρίνει το αποτέλεσµα της διενεργηθείσας αξιολόγησης ως εξής: 
    Α. Απορρίπτει την κατωθι αναφραφοµενη προσφορά για τους λογους που αναφερονται παραπανω: 

α/α α/α καταθ. Επωνυµία Προσφέροντα Έκπτωση (%) 

1 212094 ΤΡΑΝΤΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 3,00 

   Β οι  κατωθι αναγραφόµενες προσφορές  κρίνονται ως ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ 
α/α Α/Α κατάθεσης ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Έκπτωση (%) 
1 208595 ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 23,52 
2 212038 ΚΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 19,21 

 
3. Αναδεικνύει προσωρινό µειοδότη της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, 
µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για το έργο: «Έργα συντήρησης της εσωτερικής οδοποιίας στην Κρυόβρυση» αριθµ µελ. 
18/2018 , προϋπολογισµού 74.350 ευρώ, χρηµατοδότηση CLLD-LEADER του ΠΑΑ, τον οικονοµικό φορέα  µε 
την επωνυµία «ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» που εδρεύει στην Πτολεµαΐδα, στην ∆/νση…, Τ.Κ. 
502 00, µε µέσο ποσοστό έκπτωσης Είκοσι τρία και πενήντα δύο επί τοις εκατό (23,52%)… 
Κατά της ανωτέρω χωρεί προδικαστική προσφυγή κατ’ εφαρµογή του αρ 4.3 της υπ’αριθµ. 10783/24-5-
2021 αναλυτικής ∆ιακήρυξης µε Α∆ΑΜ 21PROC008654729.   

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  201/2021. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              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 
 

 

ΑΔΑ: Ψ4Ρ3ΩΡ6-ΨΟΑ
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