
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 128/2019 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  21 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 4-12-2019 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε 
αρ. πρωτ. αρ. πρωτ. 24756/28-11-2019 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό 
στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και 
ισχύει , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..………………………………………………… 
Έγκριση ή µη του πρακτικού της Επιτροπής διαπραγµάτευσης για την σύναψη σύµβασης διοργάνωσης, της 
καλλιτεχνικής εκδήλωσης,  µε τίτλο:  «Ένα Χριστουγεννιάτικο παραµύθι «Το ταξίδι της χιονονιφάδας στο 
χρόνο» - Από το µουσείο στο καράβι Christmas Dream, στο υποδηµατοποιείο και στο µαγεµένο δάσος, µε τη 
διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας . 
………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου ∆ηµήτριος Σπόντης 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας  
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
   Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών ότι µε την υπ’ 
αριθ. 125/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής αποφασίστηκε η διενέργεια διαπραγµάτευσης χωρίς 
προηγούµενη δηµοσίευση για την ανάθεση της  καλλιτεχνικής εκδήλωσης,  µε τίτλο:  «Ένα Χριστουγεννιάτικο 
παραµύθι «Το ταξίδι της χιονονιφάδας στο χρόνο» - Από το µουσείο στο καράβι Christmas Dream, στο 
υποδηµατοποιείο και στο µαγεµένο δάσος , στον Γ.Λουβαρη λόγω αποκλειστικότητας, σύµφωνα µε την 
παρ.2β του άρθρου 32 του Ν.4412/2016. 
Μετά την υπ΄ αριθµ.24847/29-11-2019 πρόσκληση του ∆ήµου, η εταιρία υπέβαλε την υπ΄αριθµ. 24988/2-12-
2019  προσφορά, η οποία εξετάστηκε από την Επιτροπή ∆ιαπραγµάτευσης που συγκροτήθηκε µε την 
υπ΄αριθ. 125/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Σύµφωνα µε το από 3-12-2019 πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιαπραγµάτευσης η υποβληθείσα προσφοράς  του Γεώργιου Λούβαρη του Νικολάου πληροί τις 
προδιαγραφές  και προτείνεται η ανάθεση της σύµβασης στον εν λόγο ανάδοχο, πιο συγκεκριµένα το 
πρακτικό έχει ως εξής: 
«Στην Πτολεµαΐδα σήµερα την 3η ∆εκεµβρίου 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11.00 συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση, η επιτροπή διαπραγµάτευσης, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 125/2019 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση της προσφοράς που 
κατατέθηκε στο πλαίσιο διενέργειας της διαδικασίας διαπραγµάτευσης του άρθρου 32 παρ.2β/γ για την 
ανάθεση υπηρεσιών διοργάνωσης της καλλιτεχνικής εκδήλωσης µε τίτλο «Ένα Χριστουγεννιάτικο παραµύθι 
Το ταξίδι της χιονοστιβάδας στο χρόνο- από το Μουσείο στο καράβι Christmas Dream, στο υποδηµατοποιείο 
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και στο µαγεµένο δάσος» µε την µε αριθµό 24847/29-11-2019 πρόσκληση προς τον κ. Γεώργιο Λούβαρη του 
Νικολάου 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1) Τσίπρας ∆ηµήτριος, Πρόεδρος 
2) Αγγελίδης Σάββας, µέλος 
3) Λαµπριανίδου Πελαγία, µέλος 

• Ο οικονοµικός φορέας υπέβαλε την προσφορά του την 2η ∆εκεµβρίου 2019 στο Γραφείο Προµηθειών του 
∆ήµου µας.  Η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς, το φάκελο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, τον φάκελο οικονοµικής προσφοράς καθώς και το φάκελο της τεχνικής προσφοράς, 
µονογράφησαν και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και η τεχνική 
προσφορά, ανά φύλλο. 
Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο οικονοµικός φορέας µε την προσφορά του, είναι τα εξής: 

• Απόσπασµα ποινικού µητρώου 

• Φορολογική ενηµερότητα 

• Ασφαλιστική ενηµερότητα 

• Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης µε επαγγελµατική 
δραστηριότητα συναφή προς το αντικείµενο της υπό ανάθεση σύµβασης. 

• Συµβολαιογραφικό έγγραφο µε αριθµό 354/22-11-2019 «Πράξη κατάθεσης εγγράφου» του 
Συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης κ. Ζαχαρία ∆. Κολωνιάρη, σχετικό µε την µοναδικότητα, την 
πρωτοτυπία και την αυθεντικότητα του υπό ανάθεση έργου. 

• Υπεύθυνη δήλωση σχετική µε το ότι δεν έχει γίνει καµία καταγγελία από εργαζόµενο και δεν έχει 
προκύψει πρόστιµο από την Επιθεώρηση Εργασιακών σχέσεων 

• Υπεύθυνη δήλωση σχετική µε το ότι η διοργάνωση της εκδήλωσης είναι πρωτότυπη ιδέα που 
διαχειρίζεται και διακινεί ο ίδιος. 

• Υπεύθυνη δήλωση σχετική µε ότι θα τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, 
δηλαδή την καταβολή των νόµιµων αποδοχών, την τήρηση του ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι 
υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων κλπ. 

• Υπεύθυνη δήλωση σχετική µε το ότι θα προβεί πριν την έναρξη των εργασιών σε σύναψη σύµβασης 
µε αναγνωρισµένη ασφαλιστική εταιρία που θα αφορά στην ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης 
(για ατυχήµατα που τυχόν συµβούν από πράξεις ή παραλείψεις του αναδόχου. 

2. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και τη βρήκε  
σύµφωνη µε τους όρους της πρόσκλησης, ως προς τον προσφερόµενο εξοπλισµό, τον τρόπο που θα 
εγκατασταθεί, το πλήθος των ατόµων που θα απασχοληθούν µε τις ειδικότητες καθώς και τον χρονικό 
προγραµµατισµό των προσφερόµενων υπηρεσιών καθώς επισυνάπτεται αναλυτικό πρόγραµµα των 
εκδηλώσεων.  Συνεπώς, κρίνεται αποδεκτή. 
3. Ακολούθησε η αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς του οικονοµικού φορέα. Η προσφερόµενη τιµή 
µε Φ.Π.Α ανέρχεται στο ποσό των 74.400€, συνεπώς κρίνεται αποδεκτή. 
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
1. την υπ’ αριθ. 24847/29-11-2019 πρόσκληση του ∆ηµάρχου  
2. την υπ’ αριθ. 24988/2-12-2019 προσφορά του κ.Λούβαρη Γεωργίου 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
4. την υπ’ αριθ. 991/28-11-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
5. τη βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη 
συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο 
∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης,  
προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή: 
Την ανάθεση της σύναψης της Σύµβασης διοργάνωσης της καλλιτεχνικής εκδήλωσης µε τίτλο ‘Ένα 
Χριστουγεννιάτικο παραµύθι «Το ταξίδι της χιονονιφάδας στο χρόνο» - Από το µουσείο στο καράβι 
«Christmas Dream», στο υποδηµατοποιείο και στο µαγεµένο δάσος’ στον Γεώργιο Λούβαρη του Νικολάου 
γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της πρόσκλησης και τις τεχνικές προδιαγραφές 
της σύµβασης.    
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Κατά  την υπογραφή της σύµβασης, να προσκοµιστεί από τον ανάδοχο, εκτός από την Εγγύηση Καλής 
Εκτέλεσης σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ και σύµβαση από αναγνωρισµένη 
ασφαλιστική εταιρία που θα αφορά στην ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης (για ατυχήµατα που τυχόν 
συµβούν από πράξεις ή παραλείψεις του αναδόχου) 
Επίσης, προτείνεται ως αποδεκτός όρος της υπό ανάθεση σύµβασης µε τον ανάδοχο, η τµηµατική πληρωµή 
σε δύο φάσεις όπως αναφέρεται στην οικονοµική προσφορά και συγκεκριµένα, η πρώτη µετά την 
εγκατάσταση και παραλαβή των σκηνικών και η δεύτερη µετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται….» 
Το µέλος Ευσ. Κοκκινιδης ανέφερε ότι θα το ψηφίσει µε επιφύλαξη τόσο για το κόστος όσο και για την 
αισθητική κάποιον κατασκευών, αλλά  πρέπει επιτέλους να διοργανωθούν εκδηλώσεις και στο δήµο µας.  
Το µέλος Αθ. Τερζοπουλου διατύπωσε την διαφωνία της για τον τρόπο  διενέργειας της ανάθεσης των 
υπηρεσιών, χωρίς δηµοσίευση της πρόσκλησης µέσω διαπραγµάτευσης για λόγους αποκλειστικότητας, 
δεδοµένου ότι όλα έγιναν εσπευσµένα και ως εκ τούτου δεν το ψηφίζει.     
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 128/2019 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
1.  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και του αρ 77 του ν 4555/2018 όπως τροπ/καν µε το     
αρ 3 του ν 4623/2019 και ισχύουν.  
2. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύoυν  
3. το υπ’ αριθ. πρωτ. 24658/28-11-2019 πρωτογενές αίτηµα (Α∆ΑΜ: 19REQ 005931275)  
4. την υπ’αριθµ 991/28-11-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης , µε Α∆ΑΜ 19REQ005935303 
5. την τεχνική περιγραφή της καλλιτεχνικής υπηρεσίας  
6.την 125/2019 ΑΟΕ 
7. την υπ’ αριθ. 24847/29-11-2019 πρόσκληση του ∆ηµάρχου 
8. την υπ’ αριθ. 24988/2-12-2019 προσφορά του κ.Λούβαρη Γεωργίου 
9. το από 3-12-2019 πρακτικό της Επιτροπής διαπραγµάτευσης 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία  

Α. Εγκρίνει το από 3-12-2019 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαπραγµάτευσης για την σύναψη σύµβασης 
διοργάνωσης, της καλλιτεχνικής εκδήλωσης,  µε τίτλο:  «Ένα Χριστουγεννιάτικο παραµύθι «Το ταξίδι της 
χιονονιφάδας στο χρόνο» - Από το µουσείο στο καράβι Christmas Dream, στο υποδηµατοποιείο και στο 
µαγεµένο δάσος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας  

Β. Αναθέτει την διοργάνωση, της καλλιτεχνικής εκδήλωσης µε τίτλο: «Ένα Χριστουγεννιάτικο 
παραµύθι «Το ταξίδι της χιονονιφάδας στο χρόνο» - Από το µουσείο στο καράβι Christmas Dream, στο 
υποδηµατοποιείο και στο µαγεµένο δάσος, στον Γεώργιο Λούβαρη του Νικολάου , µε ΑΦΜ 063226225 και 
έδρα Πευκα Θεσσαλονίκης ∆ΟΥ Ε’, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της 
πρόσκλησης και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης και η οικονοµική του προσφορά ευρίσκεται εντός 
της εκτιµώµενης αξίας που ενέκρινε η Οικονοµική Επιτροπή µε την αριθµ.125/2019 απόφασή της, ήτοι 
74.400,00 ευρώ µε ΦΠΑ. 

Γ. Τον ανάδοχο δεσµεύουν όλοι οι όροι που καθορίσθηκαν στην αριθµ. 125/2019 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Κατά  την υπογραφή της σύµβασης, να προσκοµιστεί από τον ανάδοχο, εκτός από την Εγγύηση Καλής 
Εκτέλεσης σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ και συµβόλαιο από αναγνωρισµένη 
ασφαλιστική εταιρία που θα αφορά στην ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης (για ατυχήµατα που τυχόν 
συµβούν από πράξεις ή παραλείψεις του αναδόχου) 
Επίσης, γίνεται αποδεκτός ο όρος της υπό ανάθεση σύµβασης µε τον ανάδοχο, η τµηµατική πληρωµή σε δύο 
φάσεις όπως αναφέρεται στην οικονοµική προσφορά και συγκεκριµένα, η πρώτη µετά την εγκατάσταση και 
παραλαβή των σκηνικών και η δεύτερη µετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων. 
Το µέλος Αθηνά Τερζοπουλου ψήφισε αρνητικά. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 128/2019. 

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

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
 2.Κυριάκος Αντωνιαδης 
 3.∆ηµήτριος Καρακασιδης 
 4.Αθηνά Τερζοπουλου 
 5.Στέφανος Μπιγγας 
 6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
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