
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Αριθµ. απόφ. 117/2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 
 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

  
Από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
  
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 5-7-2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 
21811/28-6-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που 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 του  έργου µε τίτλο: «Εργασίες 
συντήρησης στο 6ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πτολεµαΐδας», ορισµός αναδόχου. 
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω  µέλη:   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος 1.Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
2. Ιωάννης Αριστερίδης 2.Γεώργιος Καραϊσκος 
3. Κων/νο Σερσεµης 3. Παρασκευή Βρυζιδου 
4. Γεώργιος Χαϊτίδης   
5. Γεώργιος Κοκκινίδης   
6. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος   
   
   

Ο Πρόεδρος κ Σαββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω θέµα ηµερήσιας διάταξης ανέφερε ότι µε την 
αριθµ.64/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίστηκε η αποδοχή της απόφασης ένταξης για το 
υποέργο «Εργασίες συντήρησης στο 6ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πτολεµαΐδας» στο έργο « Συντηρήσεις σχολείων» και 
µε ΚΑ 2014ΣΑΕΠ 541 000003 Π∆Μ, τροποποιήθηκε ο προϋπολογισµός οικ έτους 2016 και µεταφέρθηκε µέσω 
αποθεµατικού στο σκέλος των εξόδων στον Νέο Κ.Α 69.7331.0117  «Εργασίες συντήρησης στο 6ο ∆ηµοτικό 
Σχολείο Πτολεµαΐδας» , απ’ όπου ψηφίστηκε ισόποση πίστωση για την αντιµετώπιση της δαπάνης εκτέλεσης του 
έργου. 
Επίσης εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισµού και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσής του µε πρόχειρο 
διαγωνισµό µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τους όρους διακήρυξης που θα 
συντάξει η Οικονοµική Επιτροπή , συνολικού πρ/σµού δαπάνης 18.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ και σύµφωνα µε τους 
όρους της 2/2016 µελέτης ∆/νσης Τ.Υ. 
Το εν λόγω έργο συµπεριλήφθηκε στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆. Εορδαίας έτους 2016 , σχετ. η 64/2016 Α∆Σ. 
Η δέσµευση του ποσού για την αντιµετώπιση της δαπάνης, έγινε από την Οικονοµική Υπηρεσία από τον Κ.Α 
69.7331.0117 (α/α µητρώου δεσµεύσεων 691). 
∆ιενεργήθηκε κλήρωση για την ανάδειξη των τριών (3) των υπαλλήλων και των αναπληρωµατικών τους που 
θα απαρτίζουν την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και βάσει του υπ΄αρίθµ. 13313/26-4-2016  πρακτικού κλήρωσης 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού του έργου µε την υπ΄αρίθµ 97/2016 ΑΟΕ. 
Σε εκτέλεση των ανωτέρω  εκδόθηκε η υπ’αριθµ 16132/26-5-2016 ∆ιακήρυξη ∆ηµάρχου , περίληψη της 
οποίας δηµοσιεύθηκε σε µια τοπική εφηµερίδα. Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίσθηκε η Τρίτη 7-
6-2016 και ώρα 10.00 π.µ. στα γραφεία της ∆/νσης Τ.Υ. ενώπιον της Επιτροπής , όπως αυτή συγκροτήθηκε µε 
την υπ’αριθµ 97/2016 ΑΟΕ.  
Επίσης για λόγους πρόσθετης δηµοσιότητας η περίληψη διακήρυξης  αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
Εορδαίας www.ptolemaida.gr. 
Με τα υπ’αριθµ 17604/7-6-2016 & 17609/7-6-2016 έγγραφά της η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ζητά τον έλεγχο 
γνησιότητας α) της υπ΄αρίθµ 77941/2-6-2016 εγγυητικής συµµετοχής για την POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε 
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εκδιδόµενη από το Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε  & β) του υπ΄αρίθµ 51150/6-6-2016 Γραµµατίου συστάσεως παρακαταθήκης 
από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων για τον ΛΙΟΥΤΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ∆ΗΜ., προκειµένου να 
προχωρήσει στην διαδικασία του διαγωνισµού και κατόπιν των βεβαιώσεων γνησιότητας α) υπ΄αρίθµ 1072/7-
6-2016 του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε για την POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε & β) την από 7-6-2016 βεβαίωση από το Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων  Κοζάνης για τον ΛΙΟΥΤΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ∆ΗΜ., προχώρησε στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών, το άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς και εξέδωσε την υπ΄αρίθµ 17666/7-6-2016 Πράξη 
και κατάρτισε το υπ΄αρίθµ 17669/7-6-2016 Πρακτικό της, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:  
«Στα Γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας  συνήλθε την 07 Ιουνίου 2016  
ηµέρα Τρίτη  και ώρα 09.30 πµ  η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµού  που συστάθηκε σύµφωνα µε την υπ 
αριθµ. 97 / 26-04-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆. Εορδαίας για το παραπάνω έργο, 
αποτελούµενη από τους :  
 
1.Σάββα Νικολιά (Πρόεδρος) 
2.Ιωάννη Τζιόλα 
3.Ευτέρπη ∆εληγιώργη 

Πολιτικό Μηχανικό -  Υπάλληλο ΤΥ∆Ε  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικό - Υπάλληλο ΤΥ∆Ε 
Αρχιτέκτων Μηχανικό -  Υπάλληλο ΠΥ∆Ε  

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 εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι των παρακάτω αναγραφοµένων 
µεµονωµένων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και κοινοπραξιών και παρέδωσαν στην επιτροπή τους φακέλους 
των προσφορών (φάκελοι δικαιολογητικών συµµετοχής και φάκελοι οικονοµικών προσφορών). 

 
α/α Επωνυµία Συµµετεχόντων Υποβάλλων Α.∆.Τ. 
1 POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. ΒΑΝΤΣΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Χ 393006 
2 ΛΙΟΥΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΛΙΟΥΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙ 350566 

 
Την 10:00 π.µ. ο πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισµού ανακοίνωσε την λήξη χρόνου και 

προειδοποίησε ότι σε δύο µε τρία (2-3) λεπτά θα λήξει η παραλαβή των προσφορών. 
Στη συνέχεια αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε άλλος ενδιαφερόµενος να επιδώσει προσφορά, 

κηρύχθηκε ως περαιωθείσα η επίδοση προσφορών της δηµοπρασίας την 10:04 π.µ.. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 
παρ. 4.1 της διακήρυξης µέλος της επιτροπής διάβηκε στην υπηρεσία πρωτοκόλλου από την οποία δεν 
παρέλαβε κανένα φάκελο προσφοράς για συµµετοχή στο διαγωνισµό καθώς κανένας φάκελος δεν κατέφθασε 
ταχυδροµικώς σε αυτής µέχρι τη στιγµή εκείνη. 

Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατέθηκε , έλεγξε την νοµιµοποίηση του προσώπου που τον 
υπέβαλε , σύµφωνα µε την παράγραφο 3.3 του άρθρου 3 της ∆ιακήρυξης. 

Η επιτροπή προχώρησε στην καταγραφή των δικαιολογητικών. Με το πέρας της καταγραφής των 
δικαιολογητικών, ανοίχτηκαν οι οικονοµικές προσφορές µε τη σειρά κατάθεσης των προσφορών. 

Οι οικονοµικές προσφορές όλων ήταν παραδεκτές 
Στη συνέχεια έγινε ο έλεγχος των οικονοµικών προσφορών και κρίνονται ως παραδεκτές οι προσφορές 
των : 

 

α/α Επωνυµία Συµµετεχόντων Υποβάλλων Α.∆.Τ. 
1 POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. ΒΑΝΤΣΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Χ 393006 
2 ΛΙΟΥΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΛΙΟΥΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙ 350566 

 

Ως απαράδεκτη δεν κρίθηκε καµία οικονοµική προσφορά. 

Στη συνέχεια έγινε ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά την σειρά µειοδοσίας των 
συµµετεχόντων και κρίνονται ως παραδεκτές οι προσφορές των : 

α/α Επωνυµία Συµµετεχόντων Υποβάλλων Α.∆.Τ. 
1 ΛΙΟΥΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΛΙΟΥΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙ 350566 
2 POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. ΒΑΝΤΣΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Χ 393006 

Ως απαράδεκτη δεν κρίθηκε καµία προσφορά. 

Μετά και τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαγωνισµού, η επιτροπή οµόφωνα εισηγείται ως 
προσωρινό µειοδότη την «ΛΙΟΥΤΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ» η οποία προσέφερε την µεγαλύτερη έκπτωση 10,00.% 

 
Αποφασίστηκε από την παρούσα επιτροπή διαγωνισµού η ανάρτηση της προβλεπόµενης  από το άρθρο 

4.1 της Αναλυτικής ∆ιακήρυξης, ανακοίνωση του προέδρου της, την 07 Ιουνίου 2016 και ώρα 11:30. 
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1. Μέχρι το παρόν στάδιο του διαγωνισµού δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις όπως αυτό προβλέπεται 

από τη σχετική νοµοθεσία.  
 
 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε δύο (2) σελίδες και έξι (6) αντίγραφα και υπογράφεται από τον 
πρόεδρο και τα µέλη της επιτροπής διαγωνισµού , αυθηµερόν». 

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.» 
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.  117/2016 

  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. 
3) Την 64/2016 Α.∆.Σ. για την έγκριση εκτέλεσης του έργου. 
4) Την 2/2016 µελέτη ∆/νσης Τ.Υ. 
5) Το υπ΄αρίθµ 13313/26-4-2016  πρακτικό κλήρωσης. 
6) Τις υπ΄αρίθµ 93/2016 σχετικής µε την κατάρτιση των όρων & της 97/2016 Α.Ο.Ε περί συγκρότησης της 
Επιτροπής.  
7) την υπ’αριθµ 16132/26-5-2016 ∆ιακήρυξη ∆ηµάρχου , περίληψη της οποίας δηµοσιεύθηκε σε µια τοπική 
εφηµερίδα. 
8) την υπ΄αρίθµ 17666/7-6-2016 Πράξη και το υπ΄αρίθµ 17669/7-6-2016 Πρακτικό της.  
9) το αρ 52 του Ν 4386/2016. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 

 
Εγκρίνει τα πρακτικά της δηµοπρασίας  του έργου µε τίτλο: «Εργασίες συντήρησης στο 6ο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Πτολεµαΐδας», αριθµ µελέτης 2/2016, συνολικού πρ/σµού δαπάνης 18.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ. και αναδεικνύει 
ανάδοχο τον ΛΙΟΥΤΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ µε ΑΦΜ 140092890  ∆ΟΥ Κοζάνης, ο οποίος πρόσφερε  τη µεγαλύτερη 
έκπτωση µε ποσοστό 10,00%. στις τιµές της µελέτης, κρίνοντας την προσφορά συµφέρουσα για το ∆ήµο. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  117/2016. 

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

 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

         ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ιωάννης Αριστερίδης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Κων/νος Σερσεµης 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
Γεώργιος Κοκκινίδης 
 

                             
                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

                                                                        Σάββας Ζαµανίδης 
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