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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 273/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  32ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 8-10-2021 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, δια ζώσης και µε 
τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 21511/4-10-2021 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, το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. 
∆1α/Γ.Π. οικ. 53950/04-09-2021 (Β’ 4054), για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα 
ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη του 2ου Πρακτικού ελεγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της ανοικτής  
ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης 
ακαθάρτων Νέου Κοµάνου», αριθµ µελ. 12/2020 , προϋπολογισµού 2.123.000,00 ευρώ χρηµατοδότηση Π∆Ε. 
Ορισµός αναδόχου. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα τα παρακάτω 
µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
3. ∆ηµήτρης Καρακασίδης 
4. Κυριάκος Αντωνιάδης 
5. Σπόντης ∆ηµητριος 
6. Στέφανος Μπίγγας 
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. Αθηνά Τερζοπουλου 
 
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Ο Αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών ο οποίος αναφερόµενος στο 
ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα ανέφερε τα εξής:  µε την 237/2020 ΑΟΕ εγκρίθηκε η µελέτη, τα τεύχη 
δηµοπράτησης και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης 
δηµόσιας σύµβασης, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για το έργο: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων νέου 
Κοµανου», αριθµ µελ. 12/2020 , προϋπολογισµού 2.123.000,00 ευρώ, χρηµατοδότηση Π∆Ε και 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.  
Στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ’αριθµ 27583/28-12-2020 αναλυτική διακήρυξη, αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε 
Α∆ΑΜ: 20PROC007936900   καθώς και η ταυταριθµη περίληψη αυτής µε Α∆ΑΜ: 20PROC007936784.Στις 
20-1-2021 κοινοποιήθηκε µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ σ’όλους τους συµµετέχοντες ο κατάλογος των συµµετεχόντων 
προκειµένου να λάβουν γνώση. Ωστόσο οι Οµοσπονδίες ΠΟΕ- ΟΤΑ , ΟΣΕΑ∆, ΠΟΣΥ ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΠΟΓΕ∆Υ, 
ΠΟΜΕΤΗΤΕ∆Υ ΠΕΟΜ∆Υ∆ΑΣ µε την υποστήριξη της ΟΣΥΑΠΕ σε συνέχεια της από 12-11-2020 κοινής 
ανακοίνωσης τους και του από 23-11-2020 εξώδικου τους, αποφάσισαν την συνέχιση της απεργίας – αποχής 
και για το διάστηµα από 23-1-2021 έως και 5-2-2021, από όλες τις επιτροπές του ν 4412/2016 και µε την 
υπ’αριθµ 11/2021 ΑΟΕ εγκρίθηκε η µετάθεση της ηµεροµηνίας αποσφράγισης προσφορών για την ηµέρα 
Τρίτη 23-2-2021 και ώρα 10.00. 
Με την 36/2021 ΑΟΕ αποφασίστηκε η ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, του 
έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΟΥ ΚΟΜΑΝΟΥ», µε προϋπολογισµό 
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2.123.000,00 € , λόγω αποχής των µελών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού από την διενέργεια και αξιολόγησή 
τους  έως τις 26-2-2021 ή έως και την ηµέρα ψήφισης του νοµοσχεδίου για την τροποποίηση του ν 
4412/2016, να ορισθεί µε νέα απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µετά την λήξη της απεργίας-αποχής των 
έξι Οµοσπονδιών. 
Στη συνέχεια µε την 62/2021 ΑΟΕ  ορίστηκε ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών η Τρίτη 30-3-2021 και ώρα 10.00 π.µ. Η επιτροπή διαγωνισµού προεβη στην αποσφράγιση των 
προσφορών και συνέταξε το 1ο πρακτικό διενέργειας και αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών 
προσφορών , το οποίο και εγκρίθηκε µε την 114/2021 ΑΟΕ, κατά της οποίας δεν ασκήθηκε προδικαστική 
προσφυγή. 
Με το υπ’αριθµ. 20197/17-9-2021 διαβιβαστικό , µας κοινοποιήθηκε το 2ο πρακτικό της Επιτροπής,  ελεγχου 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ II 
Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού 

(Ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Κατακύρωσης) 
Το παρόν Πρακτικό II αφορά τη διεξαγωγή ανοικτής δηµοπρασίας για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του 
έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΟΥ ΚΟΜΑΝΟΥ» 
συνολικού προϋπολογισµού; 2.123.000,00 ΕΥΡΩ (µε Φ.Π.Α.) 
Κριτήριο Επιλογής: Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή. 
Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής Προσφορών : Τετάρτη 20-01-2021 και ώρα 14:00 µ.µ. (λήξη 
ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών) 
Ηµεροµηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών : Τρίτη 30-03-2021 και ώρα 10:00 π.µ. 
Ηµεροµηνία κατάθεσης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου; Πέµπτη 17/6/2021 

Επιτροπή διεξαγωγής δηµοπρασίας 
1.Την υπ' αριθµ. 135/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας σύστασης 
επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού. 
Το διαγωνισµό διενέργησαν τα Μέλη της επιτροπής: 
α) Καραθάνος ∆ηµήτριος, ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός (Πρόεδρος) 
β) Αµπατζίδου Μαρία, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός (Τακτικό µέλος) 
γ) Τζιόµπρας Γιώργος, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός (Τακτικό µέλος) 
δ)Χατζηµουρατίδου Σοφία, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός (Τακτικό µέλος) 
ε)Καρακώστας Αστέριος, Εκπρόσωπος Συνδέσµου Εργοληπτών ∆.Ε. 
στ) Λόφτσαλης Αναστάσιος, Εκπρόσωπος ΟΤΑ 
ζ) Ευδοκία Μιµικού, ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Εκπρόσωπος ΤΕΕ 
∆ιαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου: 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 
1.Το Πρακτικό I του ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε ηµεροµηνία 08/4/2021. 
2.Την απόφαση µε αριθµό 114/2021 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας µε την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό I και το αποτέλεσµα της ανοικτής διαδικασίας. 
3.Το γεγονός ότι αναρτήθηκε η εν λόγω απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής στην Ηλεκτρονική Πλατφόρµα 
του ΕΣΗ∆ΗΣ και κοινοποιήθηκε, µαζί µε το Πρακτικό I, προς τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς. 
4.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 κοινοποίηση 
στους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς. 
5.Το από 8-6-2021 ηλεκτρονικό µήνυµα της Αναθέτουσας Αρχής προς τον οικονοµικό φορέα µε την 
επωνυµία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ∆ΗΣ ΑΤΕΒΕΕ - ΚΥΒΟΣ ΑΤΕΒΕΕ», µέσω της λειτουργικότητας 
"Επικοινωνία" του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, ώστε να υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά του προσωρινού 
αναδόχου. 
6.Την εµπρόθεσµη και νόµιµη ανάρτηση των δικαιολογητικών µέσω της λειτουργικότητας "Επικοινωνία" 
του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ στις 14/6/2021 από τον προσωρινό ανάδοχο, καθώς και την εµπρόθεσµη 
υποβολή όσων όφειλε να προσκοµίσει σε πρωτότυπη µορφή, µε την αρ. πρωτ. 13224/24-06-2021 στις 10:24 
πµ. αίτηση προς την Αναθέτουσα Αρχή, 
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συνεδρίασε στις 6-9-2021, 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  
κατά συνέπεια: 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ ΘΕΤΙΚΑ 
για την κατακύρωση της Σύµβασης του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΟΥ 
ΚΟΜΑΝΟΥ», στον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ∆ΗΣ ΑΤΕΒΕΕ - ΚΥΒΟΣ 
ΑΤΕΒΕΕ», µε µέση έκπτωση προσφοράς Εµ=62,20 % (εξήντα δυο τοις εκατό και είκοσι εκατοστά) και Α/Α 
κατάθεσης προσφοράς 179280 και υποβάλλει το παρόν Πρακτικό II στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση, 
όπως αυτό υπογράφεται από τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού….» 
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.  

 
Αριθµ. Απόφ. 273/2021 

 
                                               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 
3852/2010 
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν 
3. την υπ’αριθµ 93/2020 Α∆Σ & την αριθµ. µελ. 12/2020 
4. το πρωτογενές αίτηµα µε Α∆ΑΜ 19REQ005773693, την υπ’αριθµ. 189/1476/2020 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης  µε Α∆ΑΜ 20REQ006680873 εγκεκριµένο & την υπ’αριθµ 307/2021ΑΑΥ 
5. τον κατάλογο συµµετεχόντων του διαγωνισµού µε α/α συστήµατος 95110/20-1-2021 
6. τις υπ’αριθµ 237/2020 ΑΟΕ ,  11/2021 ΑΟΕ , 36/2021 & 62/2021 
7. την υπ’αριθµ 27583/28-12-2020 ∆ιακήρυξη ∆ηµάρχου µε Α∆ΑΜ: 20PROC007936900 
8. το 1ο πρακτικό διενέργειας και αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών  
9. την υπ’αριθµ 114/2021 ΑΟΕ 
10. το 2ο πρακτικο ελεγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1.Εγκρινει το   2ο πρακτικό ελεγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση  της 
ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για το έργο: «Εσωτερικό 
δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Κοµάνου», αριθµ µελ. 12/2020 , προϋπολογισµού 2.123.000,00 ευρώ 
χρηµατοδότηση Π∆Ε, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης. 
2.  Αναδεικνύει οριστικό ανάδοχο της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύµβασης , του έργου: 
«Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Κοµάνου», αριθµ µελ. 12/2020 , προϋπολογισµού 
2.123.000,00 ευρώ χρηµατοδότηση Π∆Ε,  τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία  «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
ΣΩΤΗΡΙΑ∆ΗΣ ΑΤΕΒΕΕ – ΚΥΒΟΣ ΑΤΕΒΕΕ», µε µέση έκπτωση προσφοράς Εµ=62,20 % (εξήντα δυο τοις 
εκατό και είκοσι εκατοστά) και Α/Α κατάθεσης προσφοράς 179280. 
 
Κατά της ανωτέρω χωρεί προδικαστική προσφυγή σύµφωνα µε το σχετικό άρθρο της  υπ’αριθµ 27583/28-12-
2020 ∆ιακήρυξης ∆ηµάρχου µε Α∆ΑΜ: 20PROC007936900. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  273/2021 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. ∆ηµήτριος Σπόντης 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
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