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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
-------------------Αριθμός απόφασης : 488 / 2017

Από το με αριθμό 22/2017 πρακτικό συνεδρίασης
Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο

Θέμα: Έγκριση ή μη του από 07.11.2017 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης
των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση
χώρων πρασίνου Δ.Ε. Ελλησπόντου» προϋπολογισμού 19.990,00 ευρώ
με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 139/2017.
Σήμερα την 13η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13 : 30, η Οικονομική
Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ. Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
Δημαρχιακό Κατάστημα Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των
συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, με αριθμ. πρωτ.
53.672/09.11.2017 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της,
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ.
Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9)
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΣ 81/05.03.2017), βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6)
ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ιωαννίδης Ελευθέριος, ως Πρόεδρος
2. Βαλαής Γεώργιος
3. Λαβαντσιώτης Γεώργιος
4. Ιωαννίδης Παρασκευάς
5. Σιώμος Νικόλαος
6. Πουτακίδης Αριστοτέλης, αναπληρωματικό
μέλος στη θέση του απόντος τακτικού Λιάκου
Ευθυμίου (Θέμης)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μαλούτας Λάζαρος
2.Καραπάτσιος Ευάγγελος
3. Γκουτζηκώστας Γεώργιος

οι οποίοι αν και κλήθηκαν
νόμιμα, δεν προσήλθαν

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραμματέα της Οικονομικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, και εισηγήθηκε το
παραπάνω 40ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ.
87/ τ. Α΄/07.06.2010) αναφέρεται ότι η αρμοδιότητα σύνταξης της διακήρυξης,
διεξαγωγής και κατακύρωσης όλων των δημοπρασιών σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία είναι της Οικονομικής Επιτροπής.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο με α.α. 3053/09.11.2017 υπηρεσιακό
/ ενημερωτικό σημείωμα της με θέμα «Διαβίβαση φακέλου δημοπρασίας» αναφέρει τα
παρακάτω :
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«..Σας διαβιβάζουμε τον φάκελο της Δημοπρασίας του έργου ¨ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΕ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ¨ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 19.990€, ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ
139/2017) και παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.
Ο φάκελος περιλαμβάνει τα κάτωθι:
1.Αναλυτική και περιληπτική διακήρυξη του έργου
2.Φάκελοι δικαιολογητικών των τριών (3) εργοληπτικών επιχειρήσεων οι οποίες συμμετείχαν
στον διαγωνισμό.
3.Φάκελοι οικονομικών προσφορών των τριών (3) εργοληπτικών επιχειρήσεων οι οποίες
συμμετείχαν στον διαγωνισμό .
4.Πρόσκληση των μελών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.
5.Τις υπάριθμ.355/2017 & 411/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
6.Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού.
7.Αποδεικτικό τοιχοκόλλησης της περιληπτικής διακήρυξης.
8.Ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής για το πρακτικό της δημοπρασίας με τα αποδεικτικά
αποστολής φαξ.
9.Βεβαίωση δημάρχου ότι δεν ασκήθηκαν προσφυγές.
11.Λίστα με τις επιχειρήσεις που παρέλαβαν τεύχη συνοδευόμενα από τα διπλότυπα
είσπραξης….»
«…ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Ε.Δ.)
Στη Κοζάνη σήμερα Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 13:00 π.μ. συνήλθε στο γραφείο 6 της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης (Πλ. 28ης Οκτωβρίου- 1ος όροφος) για τη διεξαγωγή
της δημοπρασίας του έργου «ANAΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΕ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ», η
αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) που έχει ορισθεί με την αριθμό 362/29.12.2016 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης και στην οποία παρευρέθησαν τα παρακάτω
τακτικά & αναπληρωματικά υπηρεσιακά μέλη:
Επιτροπή Διαγωνισμού
 Τακτικά υπηρεσιακά μέλη
α) Κατακαλίδης Νικόλαος, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως Πρόεδρος,
β) Γκουντούλας Δημήτριος, κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ως μέλος,

γ)

Αναπληρωματικό μέλος
Τοπάλη Θεοδώρα, κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ως αναπληρωματικό μέλος

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στάλθηκε στις 13-09-2017 στο Σύνδεσμο
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων το υπ΄ αρ. 42780/13-09-2017 έγγραφο για την παρουσία
εκπροσώπου στο διαγωνισμό, και δεν παραβρέθηκε το ορισμένο τακτικό μέλος του Συνδέσμου κ.
Κιάνας Στέργιος, Πολιτικός Μηχανικός ΕΔΕ (Σύνδεσμος Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων
Έργων Δυτικής Μακεδονίας Αριθμ. Πρωτ. 116/7-12-2016).
Η Ε.Δ.Δ. συγκροτήθηκε και διεξήγαγε την διαδικασία του διαγωνισμού, όπως αυτή περιγράφεται
κατωτέρω, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
i.

του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147)
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iii.
iv.

v.

vi.

vii.
viii.
ix.
x.

xi.
xii.
xiii.

xiv.
xv.
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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
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 «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
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)»
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 Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 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 Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις»
του ν.3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
του π.δ. 113/2010 (Α 194) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 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 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”
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
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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. Την με αριθμ. 300/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ¨περί έγκρισης της
μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ANAΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΕ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ »¨
xviii. Την με αριθμ. 355/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ¨περί καθορισμού
όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου «ANAΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΕ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ »¨
xix.
Την με αριθμ. 362/29.12.2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ¨περί
συγκρότησης γνωμοδοτικών οργάνων (Επιτροπές Διαγωνισμού) για τις δημόσιες
συμβάσεις έργων, βάσει του άρθρου 221 του ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.
147/Α’/08.08.2016 έως 31.12.2016¨)
xx.
το από 28 Σεπτεμβρίου 2017 συνταχθέν Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού για το έργο: «ANAΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΕ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ»
xxi.
την υπ’ αριθμ. 411/04.10.2017 (Α.Δ.Α.: ΩΑΠ7ΩΛΠ-Σ4Τ) Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό
της από 28.09.2017 Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο:
«ANAΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΕ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ»
xxii. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 48855/16.10.2017 επιστολή προς τους υποψήφιους
αναδόχους του έργου (διαγωνιζομένους) σχετικά με την γνωστοποίηση της υπ’
αριθμ. 411/04.10.2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Κοζάνης και τον καθορισμό προθεσμίας για την άσκηση τυχόν προβλεπομένων
μέσων κατά αυτής.
xxiii. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 50125/23.10.2017 Βεβαίωση Δημάρχου Κοζάνης σύμφωνα
με την οποία δεν ασκήθηκαν προσφυγές καθώς και αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων
ή άλλα ένδικα μέσα ενώπιον των Δικαστηρίων, κατά της διαδικασίας του
διαγωνισμού, του
έργου «ANAΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΕ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ»
xxiv. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 50303/24.10.2017 επιστολή – πρόσκληση προς την
προσωρινή μειοδότρια «Κ/Ξ ΑΦΟΙ ΤΣΙΑΟΥΣΗ Ο.Ε.-ΛΑΜΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»
για την υποβολή εκ μέρους της των δικαιολογητικών των παραγράφων 23.2 έως
23.9 της αναλυτικής διακήρυξης του έργου προς έλεγχο
xxv.
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 53098/07.11.2017 επιστολή της «Κ/Ξ ΑΦΟΙ ΤΣΙΑΟΥΣΗ
Ο.Ε.-ΛΑΜΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» με την οποία συνυπέβαλλε σε σφραγισμένο φάκελο
τα προς έλεγχο δικαιολογητικά
και την 13:00 μ.μ. αφού κηρύχθηκε η έναρξη της διαδικασίας και αποσφραγίστηκε ο συνημμένος
στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 53098/07.11.2017 επιστολή φάκελος δικαιολογητικών, τα μέλη της
επιτροπής προέβησαν στον έλεγχο όλων των υποβληθέντων από την προσωρινή μειοδότρια
«Κ/Ξ ΑΦΟΙ ΤΣΙΑΟΥΣΗ Ο.Ε.-ΛΑΜΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» δικαιολογητικών/εγγράφων των
παραγράφων 23.2 έως 23.9 της αναλυτικής διακήρυξης του έργου.
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Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν ότι:
α)
όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ευρίσκονται σε συμφωνία με τα δηλωθέντα στο
Τ.Ε.Υ.Δ. που συνυπέβαλλε με την προσφορά του ο προσωρινός μειοδότης και
β)
όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ευρίσκοντο σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής
τους από την «Κ/Ξ ΑΦΟΙ ΤΣΙΑΟΥΣΗ Ο.Ε.-ΛΑΜΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ».
Κατόπιν τούτων η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ολοκλήρωσε το παρόν πρακτικό με το
οποίο εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην «Κ/Ξ ΑΦΟΙ
ΤΣΙΑΟΥΣΗ Ο.Ε.-ΛΑΜΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» και διαβιβάζει το παρόν μαζί με τον φάκελο
διεξαγωγής του διαγωνισμού - όπως αυτός έχει έως σήμερα συμπληρωθεί με τα xx-xxv
ανωτέρω αναφερόμενα έγγραφα και τους φακέλους των προσφορών των διαγωνιζομένων
οικονομικών φορέων - στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης για λήψη απόφασης
σχετικής με την κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε, το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα
μέλη της από 28 Σεπτεμβρίου 2017 Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού όπως παρακάτω :
Ο Πρόεδρος
Κατακαλίδης Νικόλαος

Τα Μέλη
Τοπάλη θεοδώρα
Γκουντούλας Δημήτριος ……..»

Ύστερα από όλα τα παραπάνω, ο Πρόεδρος πρότεινε, να εγκρίνουμε το αποτέλεσμα του
από 07.11.2017 Πρακτικό Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού
μειοδότη, για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Ελλησπόντου»
προϋπολογισμού 19.990,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 139/2017, σύμφωνα
με την ανωτέρω εισήγηση
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1 εδαφ. ε) του Ν. 3852/2010 ¨Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
2. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 ¨Κύρωση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων¨ (ΦΕΚ 116/τ.Α/18.06.2008)
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ
147/τ.Α΄/ 08.08.2016)
4. Τη με αριθμό 139/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
προϋπολογισμού 19.990,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%
5. Τη με αριθμό 300/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ¨περί έγκρισης
μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου¨
6. Τo από 07.11.2017 Πρακτικό Διαγωνισμού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών
(Ε.Δ.Δ)
7. Το με α.α. 3053/09.11.2017 υπηρεσιακό / ενημερωτικό σημείωμα της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
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8. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση
και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει το από 07.11.2017 Πρακτικό Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του
προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την εκτέλεση του
έργου «Ανάπλαση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Ελλησπόντου» προϋπολογισμού 19.990,00
ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 139/2017, για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
Β. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν.
4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση χώρων
πρασίνου Δ.Ε. Ελλησπόντου» προϋπολογισμού 19.990,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό
μελέτης 139/2017, στον οριστικό ανάδοχο «Κ/Ξ ΑΦΟΙ ΤΣΙΑΟΥΣΗ Ο.Ε.- ΛΑΜΠΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ» (Μητρ. Ιακώβου 28 , Τ.Κ. 503 00, Σιάτιστα Ν. Κοζάνης, ΑΦΜ 800597361040708672), με μέση έκπτωση τριάντα τρία (33,00 %) τοις εκατό επί των τιμών της
μελέτης.
Γ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου
(cityofkozani.gov.gr ) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
Δ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 488 / 2017
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)
Ιωαννίδης Ελευθέριος
Δήμαρχος Κοζάνης

(Τ.Υ)
Βαλαής Γεώργιος
Λαβαντσιώτης Γεώργιος
Ιωαννίδης Παρασκευάς
Σιώμος Νικόλαος
Πουτακίδης Αριστοτέλης

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ μ α
Κοζάνη, 13 Νοεμβρίου 2017
Ο Γραμματέας

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2017.11.23 11:59:50 EET

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
με βαθμό Α΄
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