
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 233/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

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

 
         Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 4-11-2020 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη δια περιφοράς µε εφαρµογή ηλεκτρονικού τρόπου, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
ύστερα από την αρ. πρωτ. 22666/30-10-2020 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, και κατ’ εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 
30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β’) και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020  (ΦΕΚ 1988 τ.Β’), της υπ’αριθµ. 
εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’αριθµ. 60249/23-9-2020 καθώς 
και της υπ’αριθµ. ΚΥΑ ∆1 α/ΓΠ.οικ. 68952 (ΦΕΚ 4757/28-10-2020 τα,Β) , για να λάβει απόφαση για τα 
παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη του πρακτικού διενέργειας  – αποσφράγισης δικαιολογητικών  &  οικονοµικών προσφορών της 
ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης του έργου: «Προσαρµογή κτιριακών 
εγκαταστάσεων παιδικών σταθµών ∆ήµου Εορδαίας» , αριθµ µελ. 1/2020, προϋπολογισµού 175.000,00 
ευρώ, χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ. Ορισµός προσωρινού αναδόχου 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασίδης   
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας 
7. ∆ηµήτριος Σπόντης 
8. Κοκκινιδης Ευστάθιος 

  

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών την υπ’αριθµ 
127/2020 ΑΟΕ µε την οποία εγκρίναµε την µελέτη , τα τεύχη δηµοπράτησης και καταρτίσαµε τους όρους 
διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύµβασης (µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ),για την ανάθεση 
κατασκευής του έργου: «Προσαρµογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικών σταθµών ∆ήµου Εορδαίας» , 
αριθµ µελ. 1/2020, προϋπολογισµού 175.000,00 ευρώ, χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ, µε κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή  και κατά το σύστηµα του αρ 95 παρ 
2(α) του ν 4412/2016 καθώς επίσης συγκροτήθηκε και η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού. 
Σε συνέχεια των ανωτέρω εκδόθηκε και δηµοσιεύτηκε η υπ’αριθµ.18403/8-9-2020 διακήρυξη ∆ηµάρχου µε 
Α∆ΑΜ 20PROC007278634 και η ταυτάριθµη περίληψη αυτής µε Α∆ΑΜ 20PROC007278856. Ο ηλεκτρονικός 
διαγωνισµός έχει α/α 90639 στο ΕΣΗ∆ΗΣ. 
Στις 6-10-2020 διενεργήθηκε ο διαγωνισµός και η Επιτροπή συνέταξε το 1ο  πρακτικό διενέργειας  – 
αποσφράγισης δικαιολογητικών  &  οικονοµικών προσφορών, το οποίο έχει ως εξής: 

«Πρακτικό Ι ηλεκτρονικού διαγωνισµού του έργου: 
«ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» 
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Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού µε Α/Α Συστήµατος 90639 
(Αποσφράγιση & Αξιολόγηση Προσφορών) 

Το παρόν Πρακτικό Ι αφορά στη διεξαγωγή ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας, µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., για 
την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: 
«ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» 
συνολικού προϋπολογισµού 175.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%) και κριτήριο επιλογής την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή. 
Ως ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών τέθηκε από την διακήρυξη η Τετάρτη 30 
Σεπτεµβρίου 2020 και ώρα 14:00 µ.µ. (λήξη ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών) και ως ηµεροµηνία 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών τέθηκε από την διακήρυξη η Τρίτη 06 Οκτωβρίου 2020 και 
ώρα 10:00 π.µ. 
Επιτροπή διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας 
Η επιτροπή συγκροτήθηκε µε την µε αριθµό 127/2020 (Α∆Α: 6ΘΓ2ΩΡ6-ΥΦ6) Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας και σε συνέχεια της απόφασης αυτής, τη διαγωνιστική διαδικασία 
διενήργησαν τα κάτωθι µέλη (τακτικά και αναπληρωµατικά) της επιτροπής : 
1. ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως Πρόεδρος. 
2. ΣΤΕΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως µέλος (αναπληρωµατικό). 
3. ΜΟΚΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ως µέλος (αναπληρωµατικό). 
(Ο κος. Στέφος Γεώργιος, ως αναπληρωµατικό µέλος σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση, αντικατέστησε τον 
κ. Ζηκόπουλο Φώτιο, ΤΕ Μηχ/γο Μηχ/κό, ο κος. Μόκιας ∆ηµήτριος, ως αναπληρωµατικό µέλος, 
αντικατέστησε τον κ. Κωνσταντινίδη Ιωάννη, ΤΕ Πολ/ό Μηχ/κό). 
Τη διαδικασία αποσφράγισης παρακολούθησε ως Εκπρόσωπος ΠΕΣΕ∆Ε ο κ. KIANAΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, Πολιτικός 
Μηχανικός Ε∆Ε, σε αναπλήρωση του τακτικού µέλους κ. ∆ιανέλη Αλκιβιάδη . 
∆ιαδικασία διαγωνιστικής διαδικασίας 
Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, κοινοποιήθηκε µέσω του ηλεκτρονικού 
συστήµατος, από τον εκπρόσωπο της αναθέτουσας αρχής (χειριστή του Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού), στον 
Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και στους οικονοµικούς φορείς που συµµετείχαν στο διαγωνισµό, ο 
παρακάτω κατάλογος συµµετεχόντων οικονοµικών φορέων : 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 

α/α Επωνυµία Προσφέροντα 

Οικονοµικού Φορέα 

 

Χρόνος Υποβολής 

Προσφοράς 

 

1 ΠΑΤΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 28/09/2020 14:18:28 

2 ∆ΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ 28/09/2020 18:03:43 

3 ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.∆.Ε 

29/09/2020 10:02:09 

 

4 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ι.Κ.Ε 29/09/2020 14:28:44 

5 Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε. 29/09/2020 21:48:48 

6 POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. 29/09/2020 23:14:14 

7 ΑΦΟΙ Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑ∆Η Ο.Ε. 30/09/2020 11:53:22 

8 ΚΑΡΑΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 30/09/2020 13:06:23 

Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος της αναθέτουσας αρχής (χειριστής του Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού) 
µεταβίβασε, µέσω του συστήµατος, το φάκελο του διαγωνισµού στην Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Με την παρέλευση της ηµεροµηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών και εντός τριών εργάσιµων 
ηµερών, οι οικονοµικοί φορείς υποβάλουν στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά 
(εγγυητικές επιστολές µε εξαίρεση εκείνες που ήταν ηλεκτρονικής έκδοσης) σε έντυπη µορφή, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 3.5 (β) της διακήρυξης. 
Την Τρίτη 06.10.2020 και ώρα 10.00 π.µ., η Επιτροπή διενέργειας του ∆ιαγωνισµού συνεδρίασε µέσω 
τηλεδιάσκεψης και προέβη στη διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών. Από το σύστηµα, 
µε βάση τις οικονοµικές προσφορές, παρήχθη ο παρακάτω πίνακας συµµετεχόντων κατά σειρά µειοδοσίας, ο 
οποίος αναρτήθηκε από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνηµµένα Προκηρυγµένου 

ΑΔΑ: ΩΓΜ3ΩΡ6-ΘΨΠ



∆ιαγωνισµού» και απεστάλη σε όλους τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς προκειµένου να λάβουν 
γνώση, µέσω του υποσυστήµατος ‘’Επικοινωνία’’. 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 

α/α Α/Α προσφοράς Επωνυµία Προσφέροντα Ποσοστό Μέσης 

Έκπτωσης 

 

1 166786 ∆ΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ 41,64 % 

 

2 166732 ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.∆.Ε 

39,91 % 

 

3 165286 POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. 33,55 % 

4 167367 ΑΦΟΙ Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑ∆Η Ο.Ε 31,00 % 

 

5 165455 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ι.Κ.Ε 30,41 % 

 

6 166756 Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε 26,54 % 

 

7 167484 ΚΑΡΑΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 19,44 % 

 

8 167259 ΠΑΤΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 12,65 % 

  
Ακολούθως, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προέβη, κατά σειρά µειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και 
αριθµητικής αναγραφής των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και της οµαλής µεταξύ τους σχέσης, βάσει της 
παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου µέσα από τις βοηθητικές λειτουργίες (‘’Εκτυπώσεις’’) του 
συστήµατος. 
Για την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας, χρησιµοποιήθηκε από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού η µέση 
έκπτωση προσφοράς (Εµ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 95 και 98 του ν.4412/2016. Από τον 
ανωτέρω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι όλες οι προσφορές ήταν οµαλές. 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αφού έλαβε υπόψη ότι : 
A) Όλοι οι οικονοµικοί φορείς ανήρτησαν στο ηλεκτρονικό σύστηµα «Προµηθεύς» ηλεκτρονικά εκδοθείσες 
εγγυητικές επιστολές του Τ.Μ.Ε.∆.Ε., 
B) Το σύνολο των συµµετεχόντων οικονοµικών φορέων ανήρτησαν στο ηλεκτρονικό σύστηµα «Προµηθεύς» 
τα Τυποποιηµένα Έντυπα Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), οµόφωνα αποφάσισε οι εν λόγω φορείς µπορούν 
να συµµετέχουν στη συνέχεια της διαδικασίας και ξεκίνησε τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής 
(Τ.Ε.Υ.∆. και Εγγυητική Επιστολή) κατά σειρά µειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη. Μετά την 
ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού διαπίστωσε ότι και 
οι οκτώ (8) προσφορές ήταν παραδεκτές, οι οποίες και εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα κατά σειρά 
µειοδοσίας. 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 

α/α Α/Α προσφοράς Επωνυµία Προσφέροντα Ποσοστό Μέσης 

Έκπτωσης 

 

Οικ. Προσφορά 

σε € 

(πλέον ΦΠΑ) 

 

1 166786 ∆ΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ 41,64 % 

 

82.691,89 

 

2 166732 ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.∆.Ε 

39,91 % 

 

85.110,22 

 

3 165286 POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. 33,55 % 94.039,56 

 

4 167367 ΑΦΟΙ Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑ∆Η Ο.Ε 31,00 % 

 

97.620,83 

5 165455 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ι.Κ.Ε 30,41 % 

 

98.451,47 
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6 166756 Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε 26,54 % 

 

103.887,22 

7 167484 ΚΑΡΑΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 19,44 % 

 

113.844,31 

8 167259 ΠΑΤΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 12,65 % 123.368,83 
 

Πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού η Επιτροπή προέβη, µέσω των φορέων έκδοσης, σε 
έλεγχο των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Ο έλεγχος εγκυρότητας 
όλων των εγγυητικών επιστολών ολοκληρώθηκε την ίδια µέρα καθώς οι εγγυήσεις εκδόθηκαν όλες από το 
ΤΜΕ∆Ε ηλεκτρονικά και το παρόν πρακτικό Ι κλείνει σήµερα  Τρίτη 06-10-2020. 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης στο µειοδότη οικονοµικό φορέα ∆ΙΑΝΕΛΗ 
ΑΛΚΙΒΙΑ∆Η που εδρεύει στην Κοζάνη, Γ. Παρακειµένου 4, µε µέσο ποσοστό έκπτωσης ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ 
ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (41,64 %)…..» 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφισαν θετικά. 

                                         
Αριθµ. Απόφ. 233/2020 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.  Τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 

2. την υπ’αριθµ 54/2020 AOE & το πρωτογενές αίτηµα µε Α∆ΑΜ 20REQ006283660 
3. την υπ’ αριθµ. 345/2019 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου   «έγκριση προϋπολογισµού έτους 2020»  και 
την υπ’αριθµ. 834/2976/13-1-2020 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης (Α∆Α 698ΦΟΡ1Γ-Λ∆Ο) 
4. την υπ’αριθµ 318/2019 Α∆Σ  περί έγκρισης του τεχνικού προγράµµατος έτους 2020 
5. την υπ’αριθµ. 313/3711/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  µε Α∆ΑΜ 20REQ006286974 
6. την αριθµ. µελ. 1/2020 
7. το αποτέλεσµα κλήρωσης ΜΗΜΕ∆ mimed-ecb-a-2-id-aa-5626-eba/2020 
8. το υπ΄αρίθµ. 32/15-5-2020 έγγραφο του Συνδέσµου Πιστοποιηµένων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων 
∆υτικής Μακεδονίας 
9. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/κε και ισχύει 
10. τις διατάξεις  του αρ. 206 του ν 4555/2018 
11. την υπ’αριθµ 127/2020 ΑΟΕ 
12. η υπ’αριθµ.18403/8-9-2020 διακήρυξη ∆ηµάρχου µε Α∆ΑΜ 20PROC007278634 και η ταυτάριθµη 
περίληψη αυτής µε Α∆ΑΜ 20PROC007278856 
13 το 1ο  πρακτικό διενέργειας  – αποσφράγισης δικαιολογητικών  &  οικονοµικών προσφορών 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

1.  Εγκρίνει το από 6-10-2020  1ο πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού 
αναδόχου)  της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύµβασης , του έργου: «Προσαρµογή κτιριακών 
εγκαταστάσεων παιδικών σταθµών ∆ήµου Εορδαίας» , αριθµ µελ. 1/2020, προϋπολογισµού 175.000,00 
ευρώ, χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης. 
 
2. Εγκρίνει το αποτέλεσµα της διαδικασίας όπως αυτό εµφαίνεται στο ως άνω πρακτικό και πιο 
συγκεκριµένα, όλες οι προσφορές κρίνονται παραδεκτές ως εξής: 
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 

α/α Α/Α προσφοράς Επωνυµία Προσφέροντα Ποσοστό Μέσης 

Έκπτωσης 

 

Οικ. Προσφορά 

σε € 

(πλέον ΦΠΑ) 

 

1 166786 ∆ΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ 41,64 % 

 

82.691,89 
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2 166732 ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.∆.Ε 

39,91 % 

 

85.110,22 

 

3 165286 POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. 33,55 % 94.039,56 

 

4 167367 ΑΦΟΙ Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑ∆Η Ο.Ε 31,00 % 

 

97.620,83 

5 165455 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ι.Κ.Ε 30,41 % 

 

98.451,47 

6 166756 Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε 26,54 % 

 

103.887,22 

7 167484 ΚΑΡΑΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 19,44 % 

 

113.844,31 

8 167259 ΠΑΤΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 12,65 % 123.368,83 
 

3. Αναδεικνύει προσωρινό  µειοδότη τον οικονοµικό φορέα µε την επωνυµια ∆ΙΑΝΕΛΗ ΑΛΚΙΒΙΑ∆Η που 
εδρεύει στην Κοζάνη, µε µέσο ποσοστό έκπτωσης ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΤΟΙΣ 
ΕΚΑΤΟ (41,64 %) 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατ’ εφαρµογή του σχετικού άρθρου της 
υπ’αριθµ.18403/8-9-2020 διακήρυξη ∆ηµάρχου µε Α∆ΑΜ 20PROC007278634. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 233/2020. 

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

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2. Κυριάκος Αντωνιαδης 
3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
4. Αθηνά Τερζοπουλου 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. ∆ηµήτριος Σπόντης 
7. Ευσταθιος Κοκκινιδης 
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