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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Εορδαίας
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 3-6-2019 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε
την αρ. πρωτ.10732/29-5-2019 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 2ου πρακτικού (ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής
διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης του έργου: «Ολοκλήρωση
εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μεσοβούνου ∆ήµου Εορδαίας», προϋπολογισµού 71.260,93 ευρώ (ΕΑΠΣΑΤΑ), αρ.µελέτης 21/2018. Ορισµός αναδόχου.
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Φώτιος Ιορδανίδης
1. Σάββας Ζαµανίδης
2. Καιδης Απόστολος
2.Ιωαννης Τσοκτουρίδης
3. Γεώργιος Θεοδοσιάδης
3.Γεώργιος Καραϊσκος
4. Στεφανος Μπιγγας
4. Ευσταθιος Κατσιδης
5. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σοφοκλής Σιδηροπουλος , απόντος του Προέδρου κ. Σάββα Ζαµανιδη , κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών ότι
σύµφωνα µε την 192/2018 AOE εγκρίθηκε η µελέτη , τα τεύχη δηµοπράτησης και αποφασίστηκε η διενέργεια
της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης για την κατασκευή του έργου
«Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μεσοβουνου ∆ήµου Εορδαίας», προϋπολογισµού 71.260,93
ευρώ (ΕΑΠ-ΣΑΤΑ), αρ. µελέτης 21/2018, για το οποίο έχει εγγραφεί πίστωση 71.260,93 Ευρώ στον
προϋπολογισµό οικ. έτους 2018.Καταρτίσαµε τους όρους διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας
σύναψης σύµβασης, για την ανάθεση κατασκευής του ανωτέρω έργου, 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 σύµφωνα µε τη συνηµµένη διακήρυξη καθώς επίσης συγκροτήσαµε την Επιτροπή διενέργειας.
Από την Οικονοµική Υπηρεσία εκδόθηκε η σχετική Α.Α.Υ µε αριθµ. 245/1713/2019/1-3-2019 µε καταχώρηση
µε α/α 1 στο µητρώο δεσµεύσεων, ποσού 71.260,93 ευρώ συνολικά από τον ΚΑ 25.7312.0103 του
προϋπολογισµού οικ έτους 2019.
Με την 22/2019 ΑΟΕ αποφασίστηκε η κατάρτιση εκ νέου των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής
διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης του εν λόγο έργου, διότι διαπιστώθηκε ότι η υποβολή των
οικονοµικών προσφορών µε το σύστηµα του αρ 125 του ν 4412/2016 είναι λανθασµένο και ως εκ τούτου θα
πρέπει να διορθωθεί ως προς το ορθό, ήτοι: « Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζόµενων θα συνταχθεί και
υποβληθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αρ 95 παρ 2α του ν 4412/2016.» Ως εκ τούτου τροποποιήσαµε εν
µέρει της 192/2018 ΑΟΕ στο σκέλος µόνο που αφόρα τους όρους της εν λόγο διακήρυξης.
Σε συνέχεια των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ’αριθµ 5419/13-3-2019 αναλυτική διακήρυξη µε Α∆ΑΜ
19PROC004603018 & η ταυτάριθµη περίληψη µε Α∆Α ΩΟ∆ΚΩΡ6-40Α. Την Πέµπτη 28-3-2019 διενεργήθηκε ο
συνοπτικός διαγωνισµός και η Επιτροπή µε το υπ’αριθµ 6486/28-3-2019 διαβιβαστικό της µας κοιν/σε το
υπ’αριθµ 6482/28-3-2019 1Ο πρακτικό (στάδιο προσωρινού αναδόχου), το οποίο και εγκρίθηκε µε την
υπ΄αρίθµ 40/2019 Α.Ο.Ε.
Καθώς κατά της ανωτέρω Α.Ο.Ε δεν ασκήθηκαν ενστάσεις, η Επιτροπή διαγωνισµού µε το υπ΄αρίθµ 9769/155-2019 διαβιβαστικό της, µας διαβιβάζει το υπ΄αρίθµ 9760/15-5-2019 2ο πρακτικό (ελέγχου των
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου), στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
«…
Στην Πτολεµαΐδα την Τετάρτη 15 Μαϊου 2019 και ώρα 12:30π.µ. συνήλθε σε αίθουσα της
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Εορδαίας (1ο χλµ. Ασβεστόπετρας – Πτολεµαΐδας) για τον έλεγχο των
υποβληθέντων από τον προσωρινό µειοδότη “ΤΣΟΛΑΚΙ∆Η ΘΕΟ∆ΩΡΟ” δικαιολογητικών των παραγράφων
23.2 έως 23.10 της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ», η αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) που έχει
ορισθεί µε την αριθµό 192/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας και στην οποία
παρευρέθησαν τα παρακάτω υπηρεσιακά µέλη:
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Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
 Ευδοκία Καρογδανίδου, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός µε Α’ β, ως Πρόεδρος.
 Μαρία Καραγιαννάκη , ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός µε Α’ β, ως µέλος
 Γεώργιος Παπαδόπουλος, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός µε Α’ β, ως µέλος
Η Ε.∆.∆. συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώµα και έχοντας υπόψη:
i.
ii.

iii.
iv.
v.

vi.

vii.
viii.
ix.
x.

xi.
xii.
xiii.

xiv.
xv.

xvi.

xvii.

του ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147)
των άρθρων 80-110 ν.3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής
δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), καθώς και τυχόν άλλων διατάξεων του ν.3669/2008 οι οποίες δεν
καταργούνται µε τον ν.4412/2016
του ν.4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών
επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα»
του ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
του ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού
του ν.3886/2010 (Α' 173) «∆ικαστική 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 ∆εκεµβρίου
2007 (L335)»
του ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»
του ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»
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
∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις»
του ν.3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
του π.δ. 113/2010 (Α 194) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”, όπως ισχύει
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 ∆ηµοσίου 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 ‘’∆ικαιολογητικά 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/∆ΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισµός χωρών στις οποίες
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»
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.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.
του Π.∆. 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.∆. 229/99, καθώς και
Τη µε αριθµ. 284/2018 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία αποφασίσθηκε η εκτέλεση του
έργου , µε συνοπτικό διαγωνισµό, µε τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
Τ.Κ. ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ»
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xviii. Τη µε αριθµ. 192/2018 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 ∆ιαγωνισµού) 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:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ»
xix. Το από 28 Μαρτίου 2019 συνταχθέν Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για το έργο:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ»
την υπ’ αριθµ. 40/2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας µε την οποία
εγκρίθηκε το από 28-03-2019 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για το έργο:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ»
xx. την υπ’ αριθµ. πρωτ. 7584/11-4-2019 επιστολή προς τους υποψήφιους αναδόχους του έργου
(διαγωνιζοµένους) σχετικά µε τη γνωστοποίηση της υπ’ αριθµ. 40/2019 Απόφασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας.
xxi. την υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 9073/7-5-2019 Βεβαίωση ∆ηµάρχου Εορδαίας σύµφωνα µε την οποία δεν
ασκήθηκαν ενστάσεις κατά της διαδικασίας του διαγωνισµού, του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ»
xxii. την υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 9251/8-5-2019 πρόσκληση προς τον προσωρινό µειοδότη «ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ» για την υποβολή εκ µέρους του των δικαιολογητικών των παραγράφων 23.2 έως 23.10
της αναλυτικής διακήρυξης του έργου προς έλεγχο
xxiii. την υπ’ αριθµ. πρωτ. 9386/10-5-2019 επιστολή της «ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ» µε την οποία
συνυπέβαλλε σε σφραγισµένο φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά
και αφού κηρύχθηκε η έναρξη της διαδικασίας και αποσφραγίστηκε ο συνηµµένος στην υπ’ αριθµ.
πρωτ. 9386/10-5-2019 επιστολή φάκελος δικαιολογητικών. Τα µέλη της επιτροπής προέβησαν στον έλεγχο
όλων των υποβληθέντων από τον προσωρινό µειοδότη «ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ»
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.∆. που
συνυπέβαλε µε την προσφορά του ο προσωρινός µειοδότης «ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ».

β)

όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είναι κατά το άρθρο 23.2 έως 23.10 της αναλυτικής διακήρυξης
για την κατασκευή του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ.
ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ»

Κατόπιν τούτων η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) ολοκλήρωσε το παρόν πρακτικό µε το
οποίο εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στην «ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ» και
διαβιβάζει το παρόν στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 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 28 Μαρτίου 2019 Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού όπως παρακάτω …».
Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Αριθµ. απόφ. 52/2019
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
2. τις διατάξεις του Ν.4555/2018
3. την υπ’αριθµ 284/2018 Α∆Σ & το πρωτογενές αίτηµα µε Α∆ΑΜ18REQ004034437
4. την 784/25185/2018
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ∆ηµάρχου µε Α∆ΑΜ 18REQ004046533
(εγκεκριµενο).
5. την αριθµ. µελ. 21/2018
6. το υπ’αριθµ 27499/18-12-2018 πρακτικό της διενεργηθείσας κλήρωσης
7. την υπ’αριθµ 192/2018 ΑΟΕ & 8/2019
8. την Α.Α.Υ µε αριθµ. πρωτ. 245/1713/2019/1-3-2019 του προϋπολογισµού οικ έτους 2019.
9. την 22/2019 ΑΟΕ
10. την υπ’αριθµ 5419/13-3-2019 αναλυτική διακήρυξη µε Α∆ΑΜ 19PROC004603018 & η ταυτάριθµη
περίληψη µε Α∆Α ΩΟ∆ΚΩΡ6-40Α
11. το υπ’αριθµ 6482/28-3-2019 1Ο πρακτικό (στάδιο προσωρινού αναδόχου)

ΑΔΑ: ΩΩΟΝΩΡ6-34Π
12. την υπ΄αρίθµ 40/2019 Α.Ο.Ε
13. την υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 9251/8-5-2019 πρόσκληση προς τον προσωρινό µειοδότη «ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ» για την υποβολή εκ µέρους του των δικαιολογητικών των παραγράφων 23.2 έως 23.10 της
αναλυτικής διακήρυξης του έργου προς έλεγχο
14. την υπ’ αριθµ. πρωτ. 9386/10-5-2019 επιστολή της «ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ» µε την οποία
συνυπέβαλλε σε σφραγισµένο φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά
15. το υπ΄αρίθµ 9760/15-5-2019 2ο πρακτικό (ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου)

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αρίθµ 9760/15-5-2019 2ο πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας και αξιολόγησης ( έλεγχος
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) , σύµφωνα µε το αρ 4.2 της διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής
διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης του έργου: «Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ.
Μεσοβούνου ∆ήµου Εορδαίας», προϋπολογισµού 71.260,93 ευρώ (ΕΑΠ-ΣΑΤΑ), αρ.µελέτης 21/2018 από τον
ΚΑ 25.7312.0103 του προϋπολογισµού οικ έτους 2019, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της
παρούσης.
2. Εγκρίνει το αποτέλεσµα της διαδικασίας όπως αυτό εµφαίνεται στο ως άνω πρακτικό και κατακυρώνει το
αποτέλεσµα ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης του έργου: «Ολοκλήρωση
εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μεσοβούνου ∆ήµου Εορδαίας», προϋπολογισµού 71.260,93 ευρώ (ΕΑΠΣΑΤΑ), αρ.µελέτης 21/2018 από τον ΚΑ 25.7312.0103 του προϋπολογισµού οικ έτους 2019, από πιστώσεις
(ΕΑΠ-ΣΑΤΑ), στον οριστικό ανάδοχο «ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ», που εδρεύει στην Πτολεµαϊδα, Ιµέρας 36,
ΑΦΜ: 034318272, ο οποίος πρόσφερε έκπτωση 50,42%.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση , κατ’ εφαρµογή του σχετικού άρθρου 4.3 της υπ’αριθµ
5419/13-3-2019 διακήρυξης ∆ηµάρχου µε Α∆ΑΜ 198PROC004603018.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 52/2019.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Σοφοκλής Σιδηροπουλος
Φώτιος Ιορδανίδης
Καιδης Αποστολος
Στέφανος Μπίγγας
Γεώργιος Θεοδοσιάδης
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Σοφοκλής Σιδηροπουλος

