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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 9ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 6-6-2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε 
την αρ. πρωτ.16814/1-6-2016 πρόσκληση του Προέδρου , η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10  για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα 
ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………. 
Εγκριση ή µη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού για το έργο «Συντήρηση 1ου 
∆ηµοτικού Σχολείου Πτολεµαΐδας», ορισµός αναδόχου 
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος                                1. Γεώργιος Καραίσκος 
2. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης  2. Παρασκευή Βρυζίδου 
3. Κωνσταντίνος Σερσέµης  
4. Γεώργιος Κοκκινίδης   
5. Ιωαννης Αριστεριδης  
6. Γεώργιος Χαϊτίδης 
7. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 

 

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα και έθεσε υπόψη των µελών  ότι µε 
την αριθµ.1/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίστηκε η αποδοχή της απόφασης ένταξης για το 
υποέργο «Συντήρηση 1ου δηµοτικού σχολείου Πτολεµαΐδας» του έργου « Συντηρήσεις σχολείων» και µε ΚΑ 
2014ΣΑΕΠ 541 000003, τροποποιήθηκε ο προϋπολογισµός και µεταφέρθηκε µέσω αποθεµατικού στο σκέλος 
των εξόδων στον Νέο Κ.Α 69.7331.0112 «Συντήρηση 1ου δηµοτικού σχολείου Πτολεµαΐδας»  απ’ όπου 
ψηφίστηκε ισόποση πίστωση για την αντιµετώπιση της δαπάνης εκτέλεσης του έργου και εγκρίθηκε η διενέργεια 
του διαγωνισµού και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσής του µε ανοικτό διαγωνισµό µε επιµέρους ποσοστά 
έκπτωσης σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Με την υπ’αριθµ 62/2016 ΑΟΕ καταρτίσθηκαν οι όροι 
διακήρυξης και σύµφωνα µε τους όρους της 7/2015 µελέτης ∆/νσης Τ.Υ., συνολικού πρ/σµού δαπάνης 
216.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ. Το εν λόγω έργο έχει προβλεφθεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆. Εορδαίας έτους 
2016. 
Η δέσµευση του ποσού για την αντιµετώπιση της δαπάνης, έγινε από την Οικονοµική Υπηρεσία από τον Κ.Α 
69.7331.0112 (α/α µητρώου δεσµεύσεων 488). 
Με την 61/2016 ΑΟΕ συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ύστερα από κλήρωση που διενεργήθηκε 
κλήρωση για την ανάδειξη των τριών (3) των υπαλλήλων και των αναπληρωµατικών τους. 
Σε εκτέλεση των ανωτέρω  εκδόθηκε η υπ’αριθµ 6766/2016 ∆ιακήρυξη ∆ηµάρχου , περίληψη της οποίας 
δηµοσιεύθηκε σε εφηµερίδες και στο υπ’αριθµ ΦΕΚ 62/26-2-2016 τ.∆.∆.Σ. Ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού ορίσθηκε η Τρίτη 22-3-2016 και ώρα 10.00 π.µ. στα γραφεία της ∆/νσης Τ.Υ. ενώπιον της 
Επιτροπής , όπως αυτή συγκροτήθηκε µε την υπ’αριθµ 61/2016 ΑΟΕ.  
Επίσης µε την 82/2016 ΑΟΕ αποφασίσθηκε η µετάθεση της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού , για 
την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Πτολεµαΐδας» για την 10-5-
2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10π.µ. , χωρίς τροποποίηση των όρων διακήρυξης οι οποίοι εγκρίθηκαν µε την 
υπ’αριθµ 62/2016 ΑΟΕ. Σχετικό το υπ’αριθµ 9963/22-3-2016 έγγραφο της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
διαγωνισµού  µε το οποίο µας ενηµέρωνε ότι ο διαγωνισµός του έργου «Συντήρηση 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Πτολεµαΐδας» δεν πραγµατοποιήθηκε στην προγραµµατισµένη ηµεροµηνία ( δηλ 22-3-2016) καθώς τα µέλη 
της Επιτροπής απείχαν από τα καθήκοντα τους σύµφωνα µε το 6908/17-3-2016 έγγραφο της Π.Ο. 
Ε.Μ.∆.Υ.∆.Α.Σ. και το 119/21-3-2016 έγγραφο της Α∆Ε∆Υ. Ως εκ τούτου και κατ’ εφαρµογή της παρ 1 αρ 22 
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του Ν 3669/2008 η απόφαση αυτή γνωστοποιήθηκε σε όσους ενδιαφερόµενους έλαβαν τεύχη του 
διαγωνισµού , πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία του διαγωνισµού µε e-mail και 
είχαν δικαίωµα να παραλάβουν τεύχος έως την 5-5-2016 ηµέρα Πέµπτη και όσοι ήθελαν να συµµετάσχουν στο 
διαγωνισµό στη νέα ηµεροµηνία διεξαγωγής. Επίσης για λόγους πρόσθετης δηµοσιότητας η πράξη  
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Εορδαίας. 
Με την υπ’αριθµ 14384/10-5-2016 Πράξη της Επιτροπής διενεργήθηκε ο ∆ιαγωνισµός στα γραφεία της ∆/νσης 
Τ.Υ. και στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

«Η ανωτέρω επιτροπή κηρύξαµε την έναρξη της παραλαβής προσφορών στις 09:30 π.µ. και καλέσαµε 
τους επιθυµούντες παρευρισκοµένους να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό. 

Προσήλθαν κατά σειρά οι παρακάτω αναγραφόµενες µεµονωµένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις και 
κοινοπραξίες (πίνακας 1) και παρέδωσαν στην επιτροπή τους φακέλους των προσφορών (φάκελοι 
δικαιολογητικών συµµετοχής και φάκελοι οικονοµικών προσφορών).  

Πίνακας 1  
α/α Επωνυµία Συµµετεχόντων Υποβάλλων Α.∆.Τ. 
1 ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ Π. & Σια Ε.Ε ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΚ 983031 
2 Α. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΖ 793906 
3 ΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΤΟΥΦΕΞΗ ΜΑΡΙΑ ΑΒ 433028 
4 Κ/Ξ ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ Θ.- ΚΕΧΑΓΙΑΣ Γ. ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Χ 890195 
5 Κ/Ξ ΚΙΑΝΑΣ ΣΤ. – ΚΙΑΝΑΣ ΕΥΑΓ.- ∆ΙΑΦΑΣ 

ΟΡΦΕΑΣ 
ΚΙΑΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  
ΚΙΑΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
∆ΙΑΦΑΣ ΟΡΦΕΑΣ 

Α.Ο. 170007302 
ΑΕ 334428 
Ρ 361536 

6 Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΤΕ ΘΕΟ∆ΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡ ΑΒ 447717 
7 ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ & Σια Ε.Ε  ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ. ΑΜ 394615 
8 ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & Σια Ο.Ε.  ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙ 323239 
9 Κ/Ξ ΜΩΥΣΙΑ∆ΗΣ Ι. – ΚΑΡΑΚΟΥΚΑΣ ΑΛ. ΜΩΥΣΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΗ 803352 
10 ΠΑΤΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & Σια Ο.Ε. ΠΑΤΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΕ 814345 
11 ΤΟΜΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ Χ 389119 
12 ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑ∆Η Ο.Ε.  ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜ ΑΒ 154090 
13 ΣΕΚΚΟΥΛΙ∆ΗΣ Ε. & Σια Ε.Ε.  ΣΕΚΚΟΥΛΙ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛ. ΑΚ 979416 
14 ΕΜΤΕ Ε.Ε ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τ 929194 

Την 10:00 π.µ. η πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισµού ανακοίνωσε την λήξη χρόνου. 
Μετά την ανακοίνωση της λήξης του χρόνου για την παραλαβή προσφορών από την επιτροπή 

διαγωνισµού, και αφού η παραλαβή προσφορών συνεχίστηκε χωρίς διακοπή λόγω των προσελθόντων 
ενδιαφεροµένων(παρ. 5, αρθ.22, ν.3669//08) και αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε άλλος ενδιαφερόµενος 
να επιδώσει προσφορά, κηρύχθηκε ως περαιωθείσα η επίδοση προσφορών της δηµοπρασίας την 10:30 π.µ.. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 4.1 της διακήρυξης ο πρόεδρος της επιτροπής επικοινώνησε µε την υπηρεσία 
πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδροµικώς προσφορές.  ∆ιαπιστώθηκε ότι δεν έχουν 
αφιχθεί προσφορές.  

 
Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατέθηκε, η επιτροπή κατέγραψε τα στοιχεία του υποβάλλοντος 

την προσφορά µε βάση το έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητα του. 
Για κάθε συµµετέχοντα στο διαγωνισµό, η επιτροπή προχώρησε στην καταγραφή και µονογραφή των 

δικαιολογητικών και εγγράφων και αφού έλεγξε το πρωτότυπο της βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ των 
διαγωνιζοµένων, επέστρεψε αυτήν αφού διαπίστωσε πρώτα την ύπαρξη αντιγράφου στο φάκελο. Με το πέρας 
της καταγραφής των δικαιολογητικών και την µονογραφή αυτών, ανοίχτηκαν οι οικονοµικές προσφορές, 
µονογράφηκαν και ανακοινώθηκαν τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο.  

Μετά το λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, οι οικονοµικές προσφορές 
καταχωρήθηκαν σε πίνακα µε σειρά µειοδοσίας. (συνηµµένος πίνακας 2). 

Πίνακας 2. Οι οικονοµικές προσφορές κατά σειρά µειοδοσίας: 

α/α Επωνυµία Συµµετεχόντων Έκπτωση 
1 ΕΜΤΕ Ε.Ε 63,71% 
2 ΣΕΚΚΟΥΛΙ∆ΗΣ Ε. & Σια Ε.Ε. 61,16% 
3 ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ Π. & Σια Ε.Ε 59,12% 
4 Κ/Ξ ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ Θ.- ΚΕΧΑΓΙΑΣ Γ. 58,62% 
5 ΤΟΜΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 56,16% 
6 Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΤΕ 56,00% 
7 ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & Σια Ο.Ε. 55,80% 
8 ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ & Σια Ε.Ε 53,62% 
9 ΠΑΤΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & Σια Ο.Ε. 51,45% 
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10 Α. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 50,00% 
11 Κ/Ξ ΚΙΑΝΑΣ ΣΤ. – ΚΙΑΝΑΣ ΕΥΑΓ.- ∆ΙΑΦΑΣ ΟΡΦΕΑΣ 45,11% 
12 ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑ∆Η Ο.Ε. 39,25% 
13 Κ/Ξ ΜΩΥΣΙΑ∆ΗΣ Ι. – ΚΑΡΑΚΟΥΚΑΣ ΑΛ. 35,21% 
14 ΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 32,72% 

 Στη συνέχεια ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά µειοδοσίας, έγινε ο έλεγχος 
νοµιµοποίησης του προσώπου που κατέθεσε την προσφορά και έλεγχος των δικαιολογητικών των 
συµµετεχόντων στο διαγωνισµό.  

Ακολούθησε ο έλεγχος όσον αφορά το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών. Με τη ίδια σειρά και 
ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη έγινε έλεγχος πληρότητας υπογραφών και  µονογραφών, και ελέγχθηκε η 
ορθότητα συµπλήρωσης του εντύπου Οικονοµικής προσφοράς. (αριθµητική και ολόγραφη αναγραφή 
επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και έλεγχος οµαλότητας). 

Όλες οι προσφορές κρίνονται από την επιτροπή παραδεκτές (συνηµµένος πίνακας 3) 
Πίνακας 3.  Παραδεκτές προσφορές 

1 ΕΜΤΕ Ε.Ε 63,71% 
2 ΣΕΚΚΟΥΛΙ∆ΗΣ Ε. & Σια Ε.Ε. 61,16% 
3 ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ Π. & Σια Ε.Ε 59,12% 
4 Κ/Ξ ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ Θ.- ΚΕΧΑΓΙΑΣ Γ. 58,62% 
5 ΤΟΜΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 56,16% 
6 Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΤΕ 56,00% 
7 ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & Σια Ο.Ε. 55,80% 
8 ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ & Σια Ε.Ε 53,62% 
9 ΠΑΤΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & Σια Ο.Ε. 51,45% 
10 Α. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 50,00% 
11 Κ/Ξ ΚΙΑΝΑΣ ΣΤ. – ΚΙΑΝΑΣ ΕΥΑΓ.- ∆ΙΑΦΑΣ 

ΟΡΦΕΑΣ 
45,11% 

12 ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑ∆Η Ο.Ε. 39,25% 
13 Κ/Ξ ΜΩΥΣΙΑ∆ΗΣ Ι. – ΚΑΡΑΚΟΥΚΑΣ ΑΛ. 35,21% 
14 ΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 32,72% 

Η επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 17/21-09-2010 (Αρ. Πρωτ. ∆17γ/9/154/ΦΝ437) 
Εγκύκλιο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ, επικοινώνησε  εγγράφως ( αποστολή 
αιτήµατος µέσω συσκευής φαξ) µε τις τράπεζες και το ΤΣΜΕ∆Ε που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές συµµετοχής όλων των διαγωνιζοµένων και αναµένεται η απάντησή τους . 

Μετά και τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαγωνισµού και µε την επιφύλαξη της εγκυρότητας των 
υποβληθέντων εγγυητικών επιστολών,  η επιτροπή οµόφωνα εισηγείται ως προσωρινό µειοδότη την ΕΜΤΕ 

Ε.Ε.  η οποία προσέφερε την µεγαλύτερη (ΜΤΕ) έκπτωση 63,71%. 

….. Η πενθήµερη προθεσµία υποβολής ενστάσεων αρχίζει από την 11-5-2016 ηµέρα Τετάρτη» 
Με το υπ’αριθµ 15015/17-5-2016 έγγραφο της η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µας διαβιβάζει το υπ’αριθµ 14384/10-
5-2016 πρακτικό της και µας ενηµερώνει ότι έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος γνησιότητας των εγγυητικών 
επιστολών και δεν έχει υποβληθεί καµία ένσταση κατά του πρακτικού . 

Ο Πρόεδρος επισήµανε  ότι από 1-6-2016 ισχύει το Άρθρο 52 Τροποποιήσεις του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 
«Κύρωση του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»  του Ν 4389/2016 στο οποίο ορίζονται τα εξης:1. Το 
πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Α' 248) αντικαθίσταται ως εξής: «Ο συντελεστής 
του φόρου προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) ορίζεται σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) στη φορολογητέα αξία.» 
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου ισχύουν από 1.6.2016.  Η σύµβαση θα υπογραφεί µε 
συντελεστή ΦΠΑ 24% και το ποσό που έχει ψηφισθεί στην πίστωση του προϋπολογισµού  επαρκεί για την 
κάλυψη της διαφοράς αυτής, δεν θα πρέπει πριν την πληρωµή να γίνει αναµόρφωση του προϋπολογισµού και 
ανάληψη υποχρέωσης, όσον αφορά αυτό το επιπρόσθετο ποσό. 

 Και κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
 
 

Αριθµ. απόφ.  113/2016 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε: 
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους την ανωτέρω εισήγηση και: 
1) τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010  
2) τις διατάξεις του Ν.3669/2008(Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
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3) Την 1/2016 Α.∆.Σ. για την έγκριση εκτέλεσης του έργου. 
4). Την 7/2015 µελέτη ∆/νσης Τ.Υ. 
5) Τις υπ΄αρίθµ 61 & 62/2016 Α.Ο.Ε 
6) το υπ’αριθµ  9963/22-3-2016 έγγραφο της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
7) τις δηµοσιεύσεις . 
8) την υπ’αριθµ 82/2016 ΑΟΕ καθώς και την υπ’αριθµ 272/12897/21-4-2016 
9) τα υπ’αριθµ 14384/10-5-2016 & 15015/17-5-2016 πρακτικα της Επιτροπής 
10) το αρ 52 του Ν 4386/2016 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 

 
Εγκρίνει τα πρακτικά της δηµοπρασίας  «Συντήρηση 1ου δηµοτικού σχολείου Πτολεµαΐδας» (2014ΣΑΕΠ 541 000003) 

– αρ.µελ.∆/νσης Τ.Υ 7/2015 ,συνολικού προϋπολογισµού 216.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ.και αναδεικνύει ανάδοχο την ΕΜΤΕ 
Ε.Ε. Χατζησαββας Ι & ΣΙΑ Ε.Ε. µε ΑΦΜ 999135750  ∆ΟΥ Κοζάνης, ο οποίος πρόσφερε  τη µεγαλύτερη µέση 
τεκµαρτή έκπτωση µε ποσοστό 63,71%.% στις τιµές της µελέτης, κρίνοντας την προσφορά συµφέρουσα για 
το ∆ήµο. 

    
  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  113/2016. 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ιωάννης Αριστερίδης 
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Κωνσταντίνος Σερσέµης 
Γεώργιος Κοκκινίδης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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