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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 5 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Εορδαίας
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 2-5-2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα
Πτολεµαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε
µε την αρ. πρωτ. 13105/27-4-2017 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 1ου Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της
ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης για το έργο: « Ασφαλτόστρωση στην Τ.Κ.
Γαλάτειας», αριθµ µελ 20/2016, προϋπολογισµού 36.200,00 από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2015.
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος
1. Γεώργιος Κοκκινίδης
2. Τσοκτουριδης Ιωαννης
3. Καιδης Αποστολος
4. Θεοδοσιαδης Γεωργιος
5. Ιορδανιδης Φωτιος
6. Μπίγγας Στεφανος
7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος
8. Γεώργιος Καραίσκος
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ο Πρόεδρος κ Σαββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα , ανέφερε ότι µε την
υπ’αριθµ 270/2016 Α∆Σ αποφασίσθηκε η εκτέλεση του έργου µε τίτλο: «Ασφαλτόστρωση στην Τ.Κ.
Γαλάτειας», αρ µελ 20/2016, προϋπολογισµού 36.200,00 από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2015 µε συνοπτική διαδικασία
σύναψης δηµόσιας σύµβασης. Επίσης µε την 16/2017 ΑΟΕ ψηφίσθηκε η αντίστοιχη πίστωση από τον ΚΑ
30.7333.0043 του προϋπολογισµού οικ έτους 2017 για την αντιµετώπιση των δαπανών του έργου.
Με την 16/2017 ΑΟΕ ψηφίσθηκε πίστωση ύψους 36.200,00 ευρώ από τον ΚΑ 30.7333.0043 του
προϋπολογισµού οικ έτους 2017 για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο: «Ασφαλτόστρωση στην Τ.Κ.
Γαλάτειας», αριθµ µελ 20/2016 από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2015 ενώ µε την 47/2017 ΑΟΕ εγκρίθηκαν η τεχνική
περιγραφή ,τα τεύχη δηµοπράτησης και καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης της συνοπτικής διαδικασίας
σύναψης δηµόσιας σύµβασης του έργου µε τίτλο : «Ασφαλτόστρωση στην Τ.Κ. Γαλάτειας», αρ µελ 20/2016,
προϋπολογισµού 36.200,00 από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2015, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή και κατά το σύστηµα του αρ 125 του ν 4412/2016 και
συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού.
Κατ’εφαρµογή των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ’αριθµ 11719/12-4-2017 περίληψη διακήρυξης και αναρτήθηκε
στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ 17PROC006065078, στην οποία ορίσθηκε ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού η
Πέµπτη 27-04-2017 και ώρα 10.00 πµ.
Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού µε το υπ’αριθµ 13200/27-4-2017 διαβιβαστικό της µας
απέστειλε το υπ’αριθµ 13091/27-4-2017 πρακτικό της διενέργειας στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
«Στα Γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας συνήλθε την 27 Απριλίου 2017
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09.30 πµ η Eπιτροπή ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.), που συστάθηκε σύµφωνα
µε την υπ΄ αριθµ. 47 / 20-03-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆. Εορδαίας για το παραπάνω έργο,
αποτελούµενη από τους :
α) Γεωργία Απατσίδου, κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, ως Πρόεδρος
β) Ειρήνη Τσαντσαρίδου, κλάδου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως µέλος
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γ) Ευθαλία Φίλιππα, κλάδου ΤΕ ∆οµικών έργων ως µέλος,

Ο ∆ήµος Εορδαίας µε το υπ΄ αρ. 47071/30-12-2016 έγγραφό του, ζήτησε από την Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε. , να
του ορίσει εκπροσώπους του Συνδέσµου Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων ∆υτικής Μακεδονίας (Σ.Ε.∆.Ε.∆.Μ.),
για τις διαδικασίες σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων που θα διενεργεί ο ∆ήµος Εορδαίας για το έτος
2017. Ο Σύνδεσµος Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων ∆υτικής Μακεδονίας, µε το υπ’ αρ. 02/12-01-2017
έγγραφό του , πρότεινε τακτικό µέλος τον κ. Ευάγγελο Σεκκουλίδη, Πολιτικό Μηχανικό Ε∆Ε και
αναπληρωµατικό µέλος τον κ. Θεόδωρο Πολιτίδη, Πολιτικό Μηχανικό Ε∆Ε. Η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου Εορδαίας, µε την Αριθ. 22/2017 Απόφασή της, όρισε ως εκπροσώπους των εργοληπτικών
οργανώσεων που θα µετέχουν στις διαδικασίες σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων που διενεργεί ο ∆ήµος
Εορδαίας για το έτος 2017, τους ως άνω προτεινόµενους από τον Σύνδεσµο Εργοληπτικών ∆ηµοσίων Έργων
∆υτικής Μακεδονίας.
Με
το υπ’ αρ. 11807/13-04-2017 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆. Εορδαίας
ενηµερώθηκαν οι ως άνω εκπρόσωποι του Σ.Ε.∆.Ε.∆.Μ. για τον εν λόγω ∆ιαγωνισµό, οι οποίοι δεν
παραβρέθηκαν στην παρούσα διαδικασία.
Η πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισµού κήρυξε την έναρξη της παραλαβής προσφορών στις 09:30
π.µ. και κάλεσε τους ενδιαφερόµενους να προσκοµίσουν τον φάκελο προσφοράς µε τα απαιτούµενα από την
αναλυτική διακήρυξη δικαιολογητικά συµµετοχής τους.
Προσήλθαν κατά σειρά οι ενδιαφερόµενοι και καταθέσαν στην επιτροπή τους φάκελους προσφοράς,
οι οποίοι αριθµηθήκαν σύµφωνα µε τον αύξοντα αριθµό κατάθεσής τους και µονογράφησαν από την
Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
Μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προσφορών από τους υποψηφίους οικονοµικούς φορείς
και αφού δόθηκε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας, η Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κήρυξε
τη λήξη της παραλαβής των προσφορών. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 4.1α της διακήρυξης ακολούθησε
άµεση επικοινωνία της Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µε το πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, για
να διαπιστωθεί εάν έχουν υποβληθεί και άλλες προσφορές κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 της Αναλυτικής
∆ιακήρυξης του έργου. Ο αρµόδιος υπάλληλος απάντησε αρνητικά.
Οι προσφορές που παρελήφθησαν καταχωρήθηκαν κατά σειρά κατάθεσης στον παρακάτω πίνακα:
α/α
Επωνυµία Οικονοµικού Φορέα
Τάξη - Κατηγορία
Εξουσιοδοτηµένος
Τυποποιηµένο
Εκπρόσωπος

Έντυπο
Υπεύθυνης
∆ήλωσης (ΤΕΥ∆)

η

1

ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

1 Ο∆ΟΠΟΙΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΝΑΙ

2

ΣΑΜΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΡ/ΚΗΣ.

ΣΑΜΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΝΑΙ

2η Ο∆ΟΠΟΙΙΑ

ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΙ

ΜΗΤΡΩΟ. ΠΕΡ/ΚΗΣ.

ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΝΑΙ

ΕΝΟΤ. Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ
ΜΕΧΡΙ 47.000,00€
3

ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ο.Ε

4

ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΕΝΟΤ.

Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ

ΜΕΧΡΙ 56.000,00€
Για κάθε συµµετέχοντα στο διαγωνισµό, η επιτροπή κατέγραψε τα δικαιολογητικά συµµετοχής του
άρθρου 24.2 της Αναλυτικής ∆ιακήρυξης του έργου.
Μετά το πέρας της καταγραφής των δικαιολογητικών συµµετοχής, αποσφραγίστηκαν οι οικονοµικές
προσφορές, µε τη σειρά κατάθεσης, µονογράφτηκαν από την Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού και ανακοινώθηκε η προσφερόµενη ενιαία έκπτωση του κάθε διαγωνιζόµενου. Στον παρακάτω
πίνακα καταχωρήθηκαν οι υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές:
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Σειρά

Επωνυµία Οικονοµικού Φορέα

Ποσοστό Έκπτωσης %

Κατάθεσης
1

ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

26,00%

2

ΣΑΜΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ

1,00%

3

ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε

6,00%

4

ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

24,00%

Όλες οι προσφορές καταχωρήθηκαν, µετά από τον έλεγχο της ολόγραφης και αριθµητικής
αναγραφής του προσφερόµενου ποσοστού έκπτωσης και µετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, στον
παρακάτω πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας (αρχίζοντας από τη µικρότερη προσφορά).
Σειρά

Σειρά

Επωνυµία Οικονοµικού Φορέα

Ποσοστό Έκπτωσης %

µειοδοσίας

Κατάθεσης

1

1

ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

26,00%

2

4

ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

24,00%

3

3

ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε

6,00%

4

2

ΣΑΜΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ

1,00%

Όλες οι οικονοµικές προσφορές είναι παραδεκτές.
Στη συνέχεια ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά µειοδοσίας, έγινε ο
έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 24.2 της αναλυτικής διακήρυξης, όσον αφορά
την ορθή συµπλήρωση και υποβολή τους . Μετά τον έλεγχο του ΤΕΥ∆ και την ορθή συµπλήρωσή του,
κρίνονται ως παραδεκτές οι προσφορές των :
Σειρά

Σειρά

Επωνυµία Οικονοµικού Φορέα

Ποσοστό Έκπτωσης %

µειοδοσίας

Κατάθεσης

1

4

ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

24,00%

2

3

ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε

6,00%

3

2

ΣΑΜΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ

1,00%

Ως απαράδεκτες κρίθηκαν οι προσφορές των :
Σειρά

Επωνυµία Οικονοµικού Φορέα

Ποσοστό Έκπτωσης %

Κατάθεσης
1

ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

26,00%
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Η ανωτέρω προσφορά κρίθηκε απαράδεκτη για τους κάτωθι λόγους :
α) δήλωσε όχι στην ενότητα ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκοµίσει βεβαίωση

πληρωµής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας µέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; στο
Μέρος ΙΙ: Α: “Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα”, του Τυποποιηµένου Εντύπου
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆).
β) δήλωσε ναι στο ερώτηµα : Ο οικονοµικός φορές έχει εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις

του στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου στο Μέρος ΙΙΙ: Γ :
“Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα”,
του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆), χωρίς να έχει συµπληρώσει τα υπόλοιπα
πεδία του ερωτήµατος που απαιτούνται στην περίπτωση καταφατικής απάντησης.
γ) δεν έχει συµπληρωθεί η ενότητα Α 1: “Καταλληλότητα” του Μέρους IV: “Κριτήρια επιλογής”, του
Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆).
Μετά και τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαγωνισµού, η Eπιτροπή ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού
οµόφωνα εισηγείται ως µειοδότη τον «ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ» ο οποίος προσέφερε έκπτωση 24,00 %.»

Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση ή µη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ( στάδιο
ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης για το εν λόγω
έργο.
Αριθµ. Αποφ 81/2017
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους:
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
2. άρθρου 26 του Ν.4024/2011, της υπ' αριθ ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’, Της υπ' αριθ.
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης
3. τις διατάξεις του Ν 4412/2016
4. την 270/2016 Α∆Σ
5.την υπ’αριθµ 20/2016 µελέτη καθώς και τα σχετικά τεύχη δηµοπράτησης
6. το υπ’αριθµ 7530/17-3-2017 πρακτικό κλήρωσης
7. την υπ’αριθµ 16/2017 ΑΟΕ
8. την υπ’αριθµ 47/2017 ΑΟΕ
9. η υπ’αριθµ 11719/12-4-2017 περίληψη διακήρυξης και αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ
17PROC006065078
10. το υπ’αριθµ 13091/27-4-2017 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού
11 τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016 σχετ η υπ’αριθµ 6639/2017 ΑΑΥ
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα
1 Εγκρίνει το 1ο πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της
συνοπτικής διαδικασίας σύναψης σύµβασης , µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά µε βάση την τιµή και κατά το σύστηµα του αρ 125 του ν 4412/2016 για το έργο, µε
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τίτλο: «Ασφαλτόστρωση στην Τ.Κ. Γαλάτειας», αρ µελ 20/2016, προϋπολογισµού 36.200,00 από πιστώσεις
ΣΑΤΑ 2015 όπως αυτό διαβιβάσθηκε µε το υπ’αριθµ 13200/27-4-2017 διαβιβαστικό της και αποτελεί
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης.
2. Εγκρίνει το αποτέλεσµα του σταδίου που έχει διενεργήσει η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ως εξής:
Α) ύστερα από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 24.2 της αναλυτικής διακήρυξης,
όσον αφορά την ορθή συµπλήρωση και υποβολή τους & του ΤΕΥ∆ για την ορθή συµπλήρωσή του,
ως απαράδεκτες κρίνονται οι κάτωθι προσφορές:
Σειρά
Επωνυµία Οικονοµικού Φορέα
Ποσοστό Έκπτωσης %
Κατάθεσης
1

ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

26,00%

Η ανωτέρω προσφορά κρίνεται απαράδεκτη για τους κάτωθι λόγους :
α) δήλωσε όχι στην ενότητα ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκοµίσει βεβαίωση

πληρωµής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας µέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; στο
Μέρος ΙΙ: Α: “Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα”, του Τυποποιηµένου Εντύπου
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆).
β) δήλωσε ναι στο ερώτηµα : Ο οικονοµικός φορές έχει εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις

του στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου στο Μέρος ΙΙΙ: Γ :
“Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα”,
του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆), χωρίς να έχει συµπληρώσει τα υπόλοιπα
πεδία του ερωτήµατος που απαιτούνται στην περίπτωση καταφατικής απάντησης.
γ) δεν έχει συµπληρωθεί η ενότητα Α 1: “Καταλληλότητα” του Μέρους IV: “Κριτήρια επιλογής”, του
Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆).
Β. ) και ως ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ οι προσφορές όπως παρακάτω:
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ
Σειρά
Σειρά
Επωνυµία Οικονοµικού Φορέα

Ποσοστό Έκπτωσης %

µειοδοσίας

Κατάθεσης

1

4

ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

24,00%

2

3

ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε

6,00%

3

2

ΣΑΜΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ

1,00%

Γ) Αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία:
έκπτωση 24,00 %.».

««ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ» ο οποίος προσέφερε

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και στην αρµόδια Επιτροπή διενέργειας
του ανωτέρω διαγωνισµού για ενέργειες και ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης του έργου.

ΑΔΑ: 6Λ4ΝΩΡ6-Η6Η

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 81/2017.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Σάββας Ζαµανίδης
Τσοκτουριδης Ιωαννης
Θεοδοσιαδης Γεωργιος
Καιδης Αποστολος
Ιορδανιδης Φωτιος
Σοφοκλης Σιδηροπουλος
Μπίγγας Στεφανος
Καραϊσκος Γεώργιος
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Σάββας Ζαµανίδης

