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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 245/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  29ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 27-8-2021 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, διεξήχθη δια περιφοράς µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τακτική συνεδρίαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 17938/23-8-2021 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 της ΚΥΑ 
∆1α/ΓΠ οικ 51684/20-8-2021 ( ΦΕΚ3899/21-8-2021 τ.Β) , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το 
παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη του 2ου πρακτικού ελεγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση  
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  αναδόχου 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω e-mail) 
τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. ∆ηµήτρης Καρακασίδης  
5. Στέφανος Μπίγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
7. Σπόντης ∆ηµητριος 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. Αθηνά Τερζοπούλου  
 
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης.  Στη συνέχεια ανέφερε το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα και έθεσε υπόψη των µελών  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, το οποίο και εγκρίθηκε µε την υπ’αριθµ 201/2021 ΑΟΕ , κατά της οποίας δεν ασκήθηκε 
προδικαστική προσφυγή. 
Θέτουµε υπόψη σας το από 11-8-2021 2ο πρακτικό έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, 
της Επιτροπής διαγωνισµού στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ IΙ 
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Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού 
(ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) 

του έργου: 
«ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ», 

συνολικού προϋπολογισµού: 74.350,00 (µε αναθεώρηση & Φ.Π.Α.) 
Κριτήριο Επιλογής : Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή. 
Ηµερ/νία λήξης προθεσµίας ηλεκτρονικής υποβολής Προσφορών: Τετάρτη 23-6-2021 και ώρα 14:00µ.µ. 
Ηµεροµηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών : Τρίτη 29-6-2021 και ώρα 10:00π.µ. 
Στην Πτολεµαΐδα την 06 Αυγούστου 2021 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:30 π.µ. συνήλθαν σε δηµόσια συνεδρίαση 
στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Εορδαίας οι: 
α) Απατσίδου Γεωργία, ΠΕ Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών (Πρόεδρος) 
β) Καρογδανίδου Ευδοκία ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (Αναπληρωµατικό µέλος) 
γ) Τζιόλας Ιωάννης ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Τακτικό µέλος) 
που αποτελούν την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία του ανωτέρου έργου 
σύµφωνα µε την Αρ. 127 / 2021 (Α∆Α: 9ΡΒ6ΩΡ6-ΚΕ2) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Εορδαίας (Α∆Α: ΩΑ0ΧΩ97-7Ψ6). 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
1. Τη µε Α∆ΑΜ: 21PROC008654729 ∆ιακήρυξη ανοικτής διαδικασίας 
2. Το Πρακτικό Ι της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µε ηµεροµηνία 29/ 6 /2021. 
3. Την Aριθµ. 201/2021 (Α∆Α: Ψ4Ρ3ΩΡ6-ΨΟΑ) Aπόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Εορδαίας µε 
την οποία εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού του έργου «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ» και κηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος της ανοικτής 
διαδικασίας ο οικονοµικός φορέας «ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», µε µέση έκπτωση ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ 
ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ επί τοις εκατό (23,52%). 
4. Το γεγονός ότι αναρτήθηκε η εν λόγω απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής στην Ηλεκτρονική Πλατφόρµα 
του ΕΣΗ∆ΗΣ και κοινοποιήθηκε, µαζί µε το Πρακτικό Ι, προς τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς. 
5. Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν προδικαστικές προσφυγές κατά της ανωτέρω 201/2021 (Α∆Α: Ψ4Ρ3ΩΡ6- 
ΨΟΑ) απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Εορδαίας, ( το Αρ. Πρωτ, 16087/28-2021 έγγραφο του 
πιστοποιηµένου χρήστη Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 
6. Την Αρ. Πρωτ. οικ. 16164/29-7-2021 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών µέσω της επιλογής 
επικοινωνία της πλατφόρµας promitheus.gov.gr. (κοινοποίηση : 03/ 8 /2021). 
7. Την εµπρόθεσµη ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών την 03/8/2021 από τον προσωρινό Ανάδοχο, 
καθώς και την εµπρόθεσµη υποβολή τους σε έντυπη µορφή µε την αριθµ. πρωτ. 16631/04-8- 2021 αίτηση, 
προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι: 
• 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 και 

Γ Ν Ω Μ Ο ∆ Ο Τ Ε Ι 
για την κατακύρωση της Σύµβασης του έργου: «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΗΝ 
ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ», στον οικονοµικό φορέα «ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», (ΑΦΜ 099885996 ∆ΟΥ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ), που εδρεύει στην Πτολεµαΐδα, στη ∆/νση Π. Τσαλδάρη 8, ΤΚ 502 00, τηλ: 2463081987 και 
email: vafiadis.oe@gmail.com, µε µέση έκπτωση ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ επί τοις εκατό (23,52%), 
και υποβάλλει το πρακτικό στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση του αποτελέσµατος..» 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Σύµφωνα µε τα 
σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφησαν θετικά  

 
Αριθµ. Απόφ. 245/2021 

                                               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 
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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 
11. το από 29-6-2021 1ο πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών 
12. την υπ’αριθµ 201/2021 ΑΟΕ 
13. το από 11-8-2021 2ο πρακτικό ελεγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1.Εγκρινει το από 11-8-2021  2ο πρακτικό ελεγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την 
κατακύρωση  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.  Αναδεικνύει οριστικό ανάδοχο της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύµβασης , του έργου: 
«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: «Βαφειάδης 
∆ηµήτριος και Σια ο.ε.» που εδρεύει στην Πτολεµαΐδα, µε µέση έκπτωση ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ 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  245/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              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 Καρακασίδης 
4. Στέφανος Μπιγγας 
5. Ευστάθιος Κοκκινιδης 

       6. ∆ηµήτριος Σπόντης  
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