
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αριθµ. απόφ.168/2017                          
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 6-10-2017 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε 
την αρ. πρωτ 34783/29-9-2017 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: 
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….. 
Έγκριση ή µη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη 
απόφασης για την κατακύρωση του έργου : « Ανακατασκευή περίφραξης κοιµητηρίων Τ.Κ. ∆ροσερού», αρ 
µελέτης 16/2016 µε προϋπολογισµό 120.000,00 Ευρώ από  πιστώσεις ΣΑΤΑ (50.000,00 ευρώ) & το υπόλοιπο 
από Ι∆ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (70.000,00 ευρώ). 
………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Σάββας Ζαµανίδης 
2. Ευστάθιος Κατσίδης 

1.Γιώργος Κοκκινιδης 
2. Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

3. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος                              
4. Απόστολος Καϊδης  
5. Κων/νος Μίχος  
6. Γιώργος Καραισκος  
7. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος,  
 

 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης  , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών ότι ότι 
µε την υπ’αριθµ 175/2017 Α∆Σ  αποφασίσθηκε η εκτέλεση του έργου µε τίτλο: «Ανακατασκευή περίφραξης 
κοιµητηρίων τ.κ ∆ροσερού», αρ µελ 16/2017, προϋπολογισµού 120.000,00 από πιστώσεις ΣΑΤΑ (50.000,00 
ευρώ) & το υπόλοιπο από Ι∆ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (70.000,00 ευρώ), µε ανοικτή διαδικασία σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης, τροποποιήθηκε το Τεχνικό Πρόγραµµα και ψηφίσθηκε η αντίστοιχη πίστωση από τον ΚΑ 
45.7336.0100 για την αντιµετώπιση των δαπανών του έργου από τον προϋπολογισµό οικ έτους 2017.  Με την 
130/2017 ΑΟΕ εγκρίθηκαν τα τεύχη δηµοπράτησης και καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης της ανοικτής 
διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά µε βάση την τιµή  και κατά το σύστηµα του αρ 95 παρ 2α του ν 4412/2016, επιπλέον  
συγκροτήθηκε η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού (σχετ το υπ’αριθµ 23595/10-7-2017 πρακτικό στο 
οποίο αναγράφονται τα ονόµατα των κληρωθέντων υπαλλήλων.) 
Κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ’αριθµ 25237/18-7-2017 µε Α∆Α: ΩΕΝΟΩΡ6-Α6Π & 
Α∆ΑΜ17PROC001711979 περίληψη διακήρυξης, επίσης αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ η αναλυτική διακήρυξη µε 
Α∆ΑΜ 17PROC001712194  και ορίσθηκε ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού η Πέµπτη 17-8-2017 και ώρα 
10.00 πµ. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού µε το από 22-8-2017 διαβιβαστικό της µας απέστειλε 
το υπ’αριθµ 28990/21-8-2017  πρακτικό της διενέργειας το οποίο και εγκρίθηκε µε την υπ’αριθµ 152/2017 
ΑΟΕ. Η ανωτέρω ΑΟΕ κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες µε το υπ’αριθµ 30465/1-9-2017 διαβιβαστικό µας , 
επιπλέον δεν ασκήθηκαν ενστάσεις κατά της διαδικασίας του διαγωνισµού. Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. 33610/21-
9-2017 πρόσκληση προς τον προσωρινό µειοδότη « ∆ΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ» , ζητήθηκαν για την υποβολή εκ 
µέρους του των δικαιολογητικών των παραγράφων 23.2 έως 23.10 της αναλυτικής διακήρυξης του έργου, 
προς έλεγχο. Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. 33964/25-9-2017 επιστολή του «∆ΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ», 
συνυπέβαλλε σε σφραγισµένο φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά. Στην συνεχεια την υπ’ αριθµ. πρωτ. 
34279/27-9-2017 πρόσκληση προς τον προσωρινό µειοδότη « ∆ΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ» , ζητήθηκαν για την 
υποβολή εκ µέρους του των συµπληρωµατικών  δικαιολογητικών των παραγράφων 23.2 έως 23.10 της 
αναλυτικής διακήρυξης του έργου, προς έλεγχο , ο οποίος και τα συνυπέβαλε µε την υπ’αριθµ 34616/28-9-
2017 επιστολή του.  
Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού  µας απέστειλε το υπ’αριθµ 34665/29-9-2017  πρακτικό 
του ελέγχου των δικαιολογητικών (2ο Πρακτικό), στο οποίο προτείνει τα εξής: 

ΑΔΑ: Ω2Χ1ΩΡ6-ΣΩΩ



«                 Στην Πτολεμαΐδα την  Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 9:30π.μ. συνήλθε σε αίθουσα της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Εορδαίας (1ο χλµ. Ασβεστόπετρας – Πτολεμαΐδας) για τον έλεγχο των 

υποβληθέντων από τον προσωρινό μειοδότη “ ΔΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ” δικαιολογητικών των παραγράφων 23.2 

έως 23.10 της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού», η 

αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) που έχει ορισθεί με την αριθμό 130/10-7-2017 Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας και στην οποία παρευρέθησαν τα παρακάτω  υπηρεσιακά μέλη: 

Επιτροπή Διαγωνισμού 

 

 Υπηρεσιακά μέλη  

α)Νικόλαος Κουρουμπλής, κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών,  ως Πρόεδρος,(τακτικός)  

β) Ευδοκία Καρογδανίδου, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως μέλος, (τακτικό)  

γ)Σάββας Νικολιάς , κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως µέλος, (τακτικό)  

Η Ε.Δ.Δ. συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα και έχοντας υπόψη: 

 

i. του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) 

ii. των άρθρων 80-110 ν.3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 

έργων» (ΚΔΕ), καθώς και τυχόν άλλων διατάξεων του ν.3669/2008 οι οποίες δεν καταργούνται με τον 

ν.4412/2016 

iii. του ν.4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών 

επιχειρήσεων σε δημόσια έργα» 

iv. του ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

v. του ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 

74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού 

vi. του ν.3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της 

ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την 

Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 

2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)» 

vii. του ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

viii. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των 

μελών τους με κλήρωση» 

ix.  του ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» 

x. του ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις» 

xi. του ν.3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις» 

xii. του π.δ. 113/2010 (Α 194) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως ισχύει 

xiii. του ν.3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     καταστρατηγήσεων κατά τη 

διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη 

διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α’ 66) 

«Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης 

έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή 

απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα  

‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, 

καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 

1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες” 

xiv. του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 

ΑΔΑ: Ω2Χ1ΩΡ6-ΣΩΩ



xv. τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο 

των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε 

διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της 

παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. 

xvi. του Π.Δ. 171/87 "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές  ρυθμίσεις σε θέματα έργων που 

εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α  και άλλες σχετικές διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 84/02.06.1987) όπως ισχύει σήμερα μετά 

την τροποποίηση και συμπλήρωση του από το Π.Δ. 229/99, καθώς και 

xvii. Τη με αριθμ. 175/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία αποφασίσθηκε η εκτέλεση του έργου , 

με συνοπτικό διαγωνισμό, με τίτλο: «Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού» 

xviii. Τη με αριθμ. 130/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η οποία καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τη 

δημοπράτηση του εν λόγω έργου  και τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 

(Επιτροπή Διαγωνισμού) της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, κατ’εφαρμογή του 

άρθρου 221 του ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08.08.2016 ), για το έργο με τίτλο: «Ανακατασκευή περίφραξης 

κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού»                     

xix. Το από 17 Αυγούστου 2017 συνταχθέν Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο: 

«Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού» 

xx. Την υπ’ αριθμ. 152/2017 (Α.Δ.Α.:ΩΑΟΡΩΡ6-Ω9Ι) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας με την οποία 

εγκρίθηκε το από 17-8-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο: «Ανακατασκευή 

περίφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού» 

xxi. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 30465/1-9-2017 επιστολή προς τους υποψήφιους αναδόχους του έργου 

(διαγωνιζομένους) σχετικά με τη γνωστοποίηση της υπ’ αριθμ. 152/2017 Απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας. 

xxii. Του γεγονότος ότι δεν ασκήθηκαν ενστάσεις κατά της διαδικασίας του διαγωνισμού, του έργου 

«Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού» 

xxiii. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 33610/21-09-2017 πρόσκληση προς τον προσωρινό μειοδότη “ ΔΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ”  

για την υποβολή εκ μέρους του των δικαιολογητικών των παραγράφων 23.2 έως 23.10 της αναλυτικής 

διακήρυξης του έργου προς έλεγχο 

xxiv. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 33964/25-9-2017 επιστολή του “ ΔΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ” με την οποία συνυπέβαλλε σε 

σφραγισμένο φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά 

xxv. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 34279/27-09-2017 πρόσκληση προς τον προσωρινό μειοδότη “ ΔΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ”  

για την υποβολή εκ μέρους του των συμπληρωματικών δικαιολογητικών των παραγράφων 23.2 έως 23.10 της 

αναλυτικής διακήρυξης του έργου προς έλεγχο. 

xxvi.  

xxvii. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 34616/28-09-2017 επιστολή του “ ΔΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ” με την οποία συνυπέβαλλε 

σε σφραγισμένο φάκελο τα προς έλεγχο συμπληρωματικά δικαιολογητικά. 

και αφού κηρύχθηκε η έναρξη της διαδικασίας και αποσφραγίστηκε ο συνημμένος στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 34616/28-

09-2017 επιστολή φάκελος δικαιολογητικών, τα μέλη της επιτροπής προέβησαν στον έλεγχο όλων των υποβληθέντων 

από τον προσωρινό μειοδότη “ΔΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ” δικαιολογητικών/εγγράφων των παραγράφων 23.2 έως 23.10 

της αναλυτικής διακήρυξης του έργου.  Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν ότι: 

α) όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ευρίσκονται σε συμφωνία με τα δηλωθέντα στο Τ.Ε.Υ.Δ. που συνυπέβαλε 

με την προσφορά του ο προσωρινός μειοδότης “ ΔΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ” 

β) όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι κατά το άρθρο 23.2 έως 23.10 της αναλυτικής διακήρυξης για την 

κατασκευή του έργου: «Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού» 

 Κατόπιν τούτων η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) ολοκλήρωσε το παρόν πρακτικό με το οποίο 

εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην “ΔΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ”  και διαβιβάζει το 

παρόν στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας για λήψη απόφασης σχετικής με την κατακύρωση ή μη του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

 

  Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε, το πρακτικό αυτό υπογράφεται από την Πρόεδρο και τα μέλη της από 17 

Αυγούστου 2017 Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού όπως παρακάτω :……» 

ΑΔΑ: Ω2Χ1ΩΡ6-ΣΩΩ



 
 
 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 168/2017 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
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 175/2017 Α∆Σ 
5.την υπ’αριθµ 16/2017 µελέτη καθώς και τα σχετικά τεύχη δηµοπράτησης 
6. το υπ’αριθµ 23595/10-7-2017 πρακτικό κλήρωσης  
7. την υπ’αριθµ 130/2017 ΑΟΕ 

   8. την υπ’αριθµ 25237/18-7-2017 µε Α∆Α: ΩΕΝΟΩΡ6-Α6Π & Α∆ΑΜ17PROC001711979 περίληψη διακήρυξης 
και την αναλυτική διακήρυξη µε Α∆ΑΜ 17PROC001712194   
   9. το υπ’αριθµ 28990/21-8-2017  πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού 

10. την υπ’αριθµ 152/2017 ΑΟΕ και το σχετικό  υπ’αριθµ 30465/1-9-2017 διαβιβαστικό 
11.  Τις υπ’αριθ . 33610/21-9-2017 &34279/27-9-2017 προσκλήσεις προς τον προσωρινό µειοδότη  για την 
υποβολή εκ µέρους του των δικαιολογητικών 
12. τις υπ’αριθµ υπ’ αριθµ. πρωτ. 33964/25-9-2017 & 34616/28-9-2017 επιστολές του προσωρινού µειοδότη. 
13. το υπ’αριθµ  34665/29-9-2017  πρακτικό του ελέγχου των δικαιολογητικών (2ο Πρακτικό) της Επιτροπής 
διαγωνισµού.  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

1.Εγκρίνει το υπ’αριθµ 34665/29-9-2017  πρακτικό ελέγχου κατάθεσης των δικαιολογητικών του προσωρινού µειοδότη , 

για την εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή περίφραξης κοιµητηρίων Τ.Κ. ∆ροσερού», αρ µελέτης 16/2016 µε 
προϋπολογισµό 120.000,00 Ευρώ από  πιστώσεις ΣΑΤΑ (50.000,00 ευρώ) & το υπόλοιπο από Ι∆ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
(70.000,00 ευρώ) 

2 Κατακυρώνει το αποτέλεσµα  της ανοικτής  διαδικασίας σύναψης σύµβασης , µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή  και κατά το σύστηµα του αρ 95 παρ 2α του 
ν 4412/2016 για το έργο µε τίτλο: «Ανακατασκευή περίφραξης κοιµητηρίων Τ.Κ. ∆ροσερού», αρ µελέτης 
16/2016 µε προϋπολογισµό 120.000,00 Ευρώ από  πιστώσεις ΣΑΤΑ (50.000,00 ευρώ) & το υπόλοιπο από 
Ι∆ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (70.000,00 ευρώ), στον οριστικό ανάδοχο «∆ΙΑΝΕΛΗ ΑΛΚΙΒΙΑ∆Η» ,µε Α.Φ.Μ 100563358 ∆.Ο.Υ 

Κοζάνης,  ο οποίος προσέφερε έκπτωση 52,58 %.  

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  168/2017. 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σαββας Ζαµανιδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ευστάθιος Κατσίδης  
Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος                            
Απόστολος Καϊδης 
Κων/νος Μίχος  
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
Γεωργιος Καραισκος 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

ΑΔΑ: Ω2Χ1ΩΡ6-ΣΩΩ
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