
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αριθµ. απόφ.   40/2019           
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  6ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 8-4-2019 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 7037/4-4-2019 
πρόσκληση του Αντιπροέδρου, 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: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Έγκριση ή µη του 1ου πρακτικού (στάδιο προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής 
διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης του έργου: «Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μεσοβουνου ∆ήµου 
Εορδαίας», προϋπολογισµού 71.260,93 ευρώ (ΕΑΠ-ΣΑΤΑ), αρ.µελέτης 21/2018. Ορισµός προσωρινού αναδόχου. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

1. Σάββας Ζαµανίδης 
 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης   
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Καιδης Απόστολος  
6. Γεώργιος Καραϊσκος 
7. Ευσταθιος Κατσιδης 

 

8. Στεφανος Μπιγγας  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  Απόντος του Πρόεδρου, ο Αντιπρόεδρος Σοφοκλής Σιδηροπουλος, 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) στο οποίο αναφέρονται τα εξής:   

«Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο   Ι  
Σ υ ν ο π τ ι κ ο ύ  ∆ ι α γ ω ν ι σ µ ο ύ  

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα  Πέµπτη 28 Μαρτίου 2019 και ώρα  και ώρα 09:30 π.µ. συνήλθε σε αίθουσα της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Εορδαίας (1ο χλµ. Ασβεστόπετρας – Πτολεµαΐδας) για τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας 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 (Α∆Α: Ω4∆ΜΩΡ6-ΥΚ∆) Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας και στην οποία παρευρέθησαν τα παρακάτω  υπηρεσιακά µέλη: 

 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

� Ευδοκία Καρογδανίδου, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός µε Α’ β, ως Πρόεδρος. 

ΑΔΑ: 6Φ1ΩΩΡ6-5ΨΣ



� Μαρία Καραγιαννάκη , ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός µε Α’ β, ως µέλος 
� Γεώργιος Παπαδόπουλος, ΠΕ Τοπογράφος  Μηχανικός µε Α’ β, ως µέλος 

∆ιαδικασία διεξαγωγής δηµοπρασίας:  
Την  09:30 π.µ. κηρύχθηκε η έναρξη της διαδικασίας υποβολής των προσφορών και κλήθηκαν οι ενδιαφερόµενοι να 

προσκοµίσουν τον φάκελο προσφοράς µε τα απαιτούµενα από την αναλυτική διακήρυξη δικαιολογητικά συµµετοχής τους.  
Ακολούθως οι ενδιαφερόµενοι προσήλθαν και κατέθεσαν τους σχετικούς φακέλους – οι οποίοι αριθµήθηκαν 

σύµφωνα µε τον αύξοντα αριθµό κατάθεσής τους.   
 Όλοι οι σχετικοί φάκελοι µονογράφησαν από τον 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.  

Στην επιτροπή κατατέθηκε ένας  φάκελος προσφοράς, του  
- ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΤΣΟΛΑΚΙ∆Η ο οποίος  πήρε Α/Α : 1 

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. προσφορών προσκοµίσθηκαν από το πρωτόκολλο 
του ∆ήµου Εορδαίας οι φάκελοι προσφοράς µε στοιχεία: 

- ΑΝ∆ΡΕΑΣ Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ  µε Αρ. πρωτ. 6447/28-03-2019 του ∆ήµου Εορδαίας ο οποίος  πήρε Α/Α : 2 
- ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑ∆Η Ο.Ε.  µε Αρ. πρωτ. 6449/28-03-2019 του ∆ήµου Εορδαίας ο οποίος  πήρε Α/Α : 3. 
- ΙΩΑΝΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆Η  µε Αρ. πρωτ. 6450/28-03-2019 του ∆ήµου Εορδαίας ο οποίος  πήρε Α/Α : 4. 
- ΑΛΚΙΒΙΑ∆Η ∆ΙΑΝΕΛΗ   µε Αρ. πρωτ. 6451/28-03-2019 του ∆ήµου Εορδαίας ο οποίος  πήρε Α/Α : 5. 
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΤΖΟΣ.  µε Αρ. πρωτ. 6452/28-03-2019 του ∆ήµου Εορδαίας ο οποίος  πήρε Α/Α : 6. 

Οι προσφορές που παρελήφθησαν καταχωρήθηκαν σύµφωνα µε τη σειρά Κατάθεσης. 
Στην συνέχεια πραγµατοποιήθηκε η αποσφράγιση όλων των υποβληθέντων φακέλων δικαιολογητικών και για κάθε 

συµµετέχοντα η επιτροπή κατέγραψε τα δικαιολογητικά συµµετοχής. 
Στον πίνακα που ακολουθεί καταχωρήθηκαν οι προσφορές σύµφωνα µε τη σειρά κατάθεσης τους και γίνεται  

καταγραφή των στοιχείων των φακέλων προσφοράς τους. 
A/

A 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ 

Αίτηση 

Φάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής 

Φάκελος οικονοµικής προσφοράς 

Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης 

(ΤΕΥ∆) 

 

2 ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΑΝ∆ΡΕΑΣ Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ 

Αίτηση 

Φάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής 

Φάκελος οικονοµικής προσφοράς 

Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης 

(ΤΕΥ∆) 

 

3 ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑ∆Η Ο.Ε 

Αίτηση 

Φάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής 

Φάκελος οικονοµικής προσφοράς 

Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης 

(ΤΕΥ∆) 

 

4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ   

Αίτηση 

Φάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής 

Φάκελος οικονοµικής προσφοράς 

Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης 

(ΤΕΥ∆) 

 

ΑΔΑ: 6Φ1ΩΩΡ6-5ΨΣ



5 ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ ∆ΙΑΝΕΛΗΣ 

Αίτηση 

Φάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής 

Φάκελος οικονοµικής προσφοράς 

Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης 

(ΤΕΥ∆) 

 

6 ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΤΖΟΣ   

Φάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής 

Φάκελος οικονοµικής προσφοράς 

Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης 

(ΤΕΥ∆) 

 

Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι οικονοµικές προσφορές, µονογράφησαν από την Πρόεδρο και τα µέλη της 
Ε.∆. και ανακοινώθηκαν τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο. Όλες οι οικονοµικές προσφορές 
καταχωρήθηκαν, µετά από έλεγχο (της ολόγραφης και αριθµητικής αναγραφής του προσφερόµενου ποσοστού έκπτωσης) 
τον έλεγχο οµαλότητας και αφού έγιναν τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα που ακολουθεί κατά τη σειρά µειοδοσίας 
(αρχίζοντας από τη µικρότερη προσφορά), ο οποίος πίνακας  αποτελεί µέρος του πρακτικού.  
 Η Επιτροπή έλεγξε το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
ν.4412/08.08.2016 και σύµφωνα µε το εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής προσφορών. 
 Όλες οι οικονοµικές προσφορές είναι παραδεκτές. 
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 

ΣΕΙΡΑ 

ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 

ΣΕΙΡΑ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

Στοιχεία Επιχείρησης Ποσοστό Έκπτωσης  

1. 6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΤΖΟΣ   53,00  % 

2. 1. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ 50,42% 

3. 5. ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ ∆ΙΑΝΕΛΗΣ 40,45  % 

4. 4 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ   40,35  % 

5. 3. ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑ∆Η Ο.Ε. 26,77 % 

6. 2. ΑΝ∆ΡΕΑΣ Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ 5.00  % 

Κατόπιν η Ε.∆. ήλεγξε, ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά µειοδοσίας, την έγκυρη 
συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, το δικαίωµα συµµετοχής τους στον διαγωνισµό (σύµφωνα µε το άρθρο 21 της αναλυτικής 
διακήρυξης του έργου) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της αναλυτικής διακήρυξης του έργου, µε βάση τα 
δικαιολογητικά και το περιεχόµενο των φακέλων, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 της παρούσας.  

Μετά τον ανωτέρω έλεγχο  οι κάτωθι  προσφορές κρίνονται ως  ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ  για τους κάτωθι λόγους 
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΤΖΟΣ (µε σειρά κατάθεσης α/α 6) : ∆εν έχει συµπληρώσει  ορθά το ΤΕΥ∆. 

Συγκεκριµένα : ∆εν έχει δηλώσει την απαιτούµενη κατηγορία πτυχίου,  
δεν έχει δήλωση  ανεκτέλεστου υπολοίπου και  
στις τελικές δηλώσεις δεν έχει συµπληρωµένα τα στοιχεία της διακήρυξης 

                    Όλες οι υπόλοιπες προσφορές κρίνονται ως ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ  

ΑΔΑ: 6Φ1ΩΩΡ6-5ΨΣ



 Στη συνέχεια καταρτίστηκε ο παρακάτω κατά σειρά µειοδοσίας πίνακας των διαγωνιζοµένων που οι προσφορές τους 
κρίθηκαν παραδεκτές. 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 

ΣΕΙΡΑ 

ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 

ΣΕΙΡΑ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

Στοιχεία Επιχείρησης Οικονοµική 

Προσφορά  

Οικονοµική Προσφορά 

(χωρίς Φ.Π.Α.) 

1. 1. 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ 50,42% 28.493,41€ 

2. 5. 
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ ∆ΙΑΝΕΛΗΣ 40,45  % 34.220,30€ 

3. 4. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ   40,35  % 34.279,64€ 

4. 3. 
ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑ∆Η Ο.Ε. 26,77 % 42.084,41€ 

5. 2. 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ 5.00  % 54.595,07€ 

Κατόπιν των παραπάνω, η Ε.∆. εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης στον προσωρινό µειοδότη ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ,  ο οποίος προσέφερε έκπτωση 50,42%. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω : 
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά  

 
Αριθµ. απόφ.   40/2019 

 
   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) 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

1.  Εγκρίνει το υπ’αριθµ 6482/28-3-2019 1ο πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου)  
της συνοπτικης διαδικασίας  σύναψης σύµβασης , για το έργο: «Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. 
Μεσοβουνου ∆ήµου Εορδαίας», προϋπολογισµού 71.260,93 ευρώ (ΕΑΠ-ΣΑΤΑ) ), αρ.µελέτης 21/2018, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης. 
2. Εγκρίνει το αποτέλεσµα της διαδικασίας όπως αυτό εµφαίνεται στο ως άνω πρακτικό και πιο συγκεκριµένα: 

Α. κρίνει ότι η προσφορά του «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΤΖΟΣ» (µε σειρά κατάθεσης α/α 6) ως απαράδεκτη διότι δεν έχει 
συµπληρώσει  ορθά το ΤΕΥ∆ και πιο συγκεκριµένα : ∆εν έχει δηλώσει την απαιτούµενη κατηγορία πτυχίου, δεν έχει δήλωση  
ανεκτέλεστου υπολοίπου και στις τελικές δηλώσεις δεν έχει συµπληρωµένα τα στοιχεία της διακήρυξης 
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Β. οι υπόλοιπες πέντε (5) προσφορές είναι ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ. 

3. Αναδεικνύει προσωρινό  µειοδότη τον οικονοµικό φορέα ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ,  ο οποίος προσέφερε 
έκπτωση 50,42%. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση , κατ’ εφαρµογή του σχετικού άρθρου της υπ’αριθµ 5419/13-3-2019 αναλυτική 
διακήρυξη µε Α∆ΑΜ 19PROC004603018  . 
 
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό   40/2019. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης                              
Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Καιδης Αποστολος 
ΕυσταθιοςΚατσιδης                            
Γεωργιος Καραϊσκος 
Στεφανος Μπιγγας 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

           ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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