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Αριθµός απόφασης : 4 / 2019

Από το µε αριθµό 1/2019 πρακτικό συνεδρίασης

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ∆ Ι Α ∆ Ι ΚΤ Υ Ο

Θέµα: Έγκριση ή µη του από 21.12.2018 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των
∆ικαιολογητικών του προσωρινού µειοδότη της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού, για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση & εκσυγχρονισµός
αντλιοστασίων άρδευσης & οικισµών» προϋπολογισµού 235.000,00 ευρώ µε
ΦΠΑ 24% και αριθµό µελέτης 186/2018.
Σήµερα την 15η Ιανουαρίου 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13 :30, η Οικονοµική Επιτροπή
(άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ. Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό
Κατάστηµα Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των συνεδριάσεων αυτής,
ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ. 749/11.01.2019 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
∆ιοίκησης – 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 (Α∆Σ 81/05.03.2017), βρέθηκαν παρόντα τα οκτώ
(8) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ιωαννίδης Ελευθέριος, ως Πρόεδρος
2. Βαλαής Γεώργιος
3. Λαβαντσιώτης Γεώργιος
4. Ιωαννίδης Παρασκευάς
5. Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
6. Σιώµος Νικόλαος
7. Μαλούτας Λάζαρος
8.Καραπάτσιος Ευάγγελος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γκουτζηκώστας Γεώργιος

ο οποίος αν και κλήθηκε
νόµιµα, δεν προσήλθε

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 ∆ιοικητικού – Λογιστικού, και εισηγήθηκε το
παραπάνω 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης
Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 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 ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου στο µε α.α. 39/08.01.2019 υπηρεσιακό /
ενηµερωτικό σηµείωµα της µε θέµα «∆ιαβίβαση φακέλου δηµοπρασίας» αναφέρει τα
παρακάτω :

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η /15.01.2019 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Σελίδα 1 από 6

Ελληνική

ΑΔΑ: ΨΚ0ΝΩΛΠ-Ξ9Β

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΛ. ΝΙΚΗΣ 1 501 00 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 24613 50329 FAX 24610 23695

«….Σας διαβιβάζουµε τον φάκελο της ∆ηµοπρασίας του έργου ¨ΒΕΛΤΙΩΣΗ &
ΕΚΣΥΓΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ
&
ΟΙΚΙΣΚΩΝ¨
(ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 235.000,00. ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 186/2018) και παρακαλούµε για τις
ενέργειες σας.
Ο φάκελος περιλαµβάνει τα κάτωθι:
1) Αναλυτική και περιληπτική διακήρυξη του ηλεκτρονικού διαγωνισµού του έργου.
2) Πρόσκληση των µελών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού.
3) Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού.
4) Έγκριση του από 21-12-2018 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού .
5) Αποδεικτικό τοιχοκόλλησης της περιληπτικής διακήρυξης .
6) Κατάλογος µε τις επιχειρήσεις που έλαβαν µέρος.
7) Οι 286/2018 & 380/2018 Αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής.
8) Βεβαιώσεις εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών.
9) Φάκελος δικαιολογητικών του µειοδότη.….»
«…..ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της από 21 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Ε.∆.∆.)
Στη Κοζάνη σήµερα την Παρασκευή 21 ∆εκεµβρίου και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε στο γραφείο 11
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κοζάνης (Πλ. 28ης Οκτωβρίου 1–1ος όροφος) η
αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) που έχει ορισθεί µε την αριθµό 539/27–
12–2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κοζάνης και στην οποία
παρευρέθησαν τα παρακάτω τακτικά υπηρεσιακά µέλη προκειµένου να ελέγξουν τα υποβληθέντα
από την προσωρινή µειοδότρια εταιρεία “ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.” δικαιολογητικά των παραγράφων
23.2 έως 23.10 της αναλυτικής διακήρυξης του έργου µε τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ &
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ & ΟΙΚΙΣΜΩΝ».
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
1.
Τακτικά υπηρεσιακά µέλη
α)
Παπαθανασίου Αικατερίνη, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως Πρόεδρος,
β)
Γκουντούλας ∆ηµήτριος, κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ως µέλος,
γ)
Χατζησυµεώνογλου Μάρθα, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως µέλος,
Ο Συνδέσµου Πτυχιούχων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων ∆υτικής Μακεδονίας όρισε µε το
υπ. αρ. πρωτ. 3618/21-02-2018 έγγραφό του, ως τακτικό µέλος τον Βαντσιώτη Αλέξανδρο και
ως αναπληρωµατικό τον Αποστολίδη Γεώργιο. Από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
απεστάλη το υπ΄ αριθµ. 31347/25-09-2018 έγγραφο στο Σύνδεσµο Εργοληπτών ∆ηµοσίων
Έργων, για την ανάγκη παρουσίας εκπροσώπου στο διαγωνισµό αλλά δεν παραβρέθηκε κανένας
εκπρόσωπος των εργοληπτικών επιχειρήσεων.
Η Ε.∆.∆. συγκροτήθηκε και διεξήγαγε την διαδικασία του διαγωνισµού, όπως αυτή
περιγράφεται κατωτέρω, έχοντας υπόψη τις παρακάτω διατάξεις:
1)
του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
2)
του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
3)
του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ
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L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες
διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007–2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267)
«∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο
2007 -2013»
4)
του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών συµµετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα»,
5)
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)–δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
6)
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,
7)
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
8)
του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»,
9)
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,
10)
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»,
11)
των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του
άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής
δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε),
12)
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
13)
του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις”
14)
του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )
15)
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια
έγγραφα και στοιχεία”,
16)
της µε αρ. 83010/4098/2-8-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (2710 Β) «Ρυθµίσεις
τεχνικών ζητηµάτων που αφορούν την ανάθεση των ∆ηµοσίων Συµβάσεων έργων, µελετών, και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών µε κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής και µόνο στην ανοικτή
διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά µε τη χρήση των επιµέρους εργαλείων και διαδικασιών του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
17)
της µε αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης»,
18)
της µε αρ. 56902/215/19-05-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,
19)
τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης
Αξίας».
20)
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
µελέτης καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και
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φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική
εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των έργων, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.
21)
Την µε αριθµ. 566/2018 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης της µελέτης και
του τρόπου εκτέλεσης του έργου µε τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ & ΟΙΚΙΣΜΩΝ»
22)
Τη µε αριθµ. 286/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ¨περί καθορισµού όρων
διακήρυξης εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ & ΟΙΚΙΣΜΩΝ»
23)
Τη µε αριθµ. 539/27–12–2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ¨περί συγκρότησης
γνωµοδοτικών οργάνων (Επιτροπές ∆ιαγωνισµού) 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¨)
24)
Το από 29-10-2018 Πρακτικό Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για το έργο του
θέµατος
25)
Την υπ’ αριθµ. 380/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κοζάνης µε
την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της από 29-10-2018 Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για
το έργο µε τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ &
ΟΙΚΙΣΜΩΝ»
26)
το από 21/11/2018 µήνυµά µας περί εγκρίσεως του από 29-10-2018 Πρακτικού της
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για το έργο µε τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ Ο∆ΙΚΟΥ
ΑΞΟΝΑ ΒΑΤΕΡΟΥ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ» µε την οποία τέθηκε προθεσµία δέκα (10) ηµερών
για την άσκηση τυχόν προβλεποµένων µέσων ενστάσεων εκ µέρους των διαγωνιζοµένων
27)
Το ότι δεν ασκήθηκαν προσφυγές κατά της διαδικασίας του διαγωνισµού
28)
την από 04/12/2018 επιστολή – πρόσκληση προς την προσωρινή µειοδότρια εταιρεία
¨ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ¨ για την υποβολή εκ µέρους της των δικαιολογητικών των παραγράφων
23.2 έως 23.10 της αναλυτικής διακήρυξης του έργου προς έλεγχο
29)
την υπ’ αριθµ. πρωτ. 42656/18-12-2018 επιστολή της προσωρινής µειοδότριας εταιρείας
¨ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.¨ µε την οποία υπέβαλλε σε σφραγισµένο φάκελο τα προς έλεγχο
δικαιολογητικά
προέβη στον έλεγχο όλων των υποβληθέντων από την προσωρινή µειοδότρια εταιρεία
¨ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.¨ δικαιολογητικών / εγγράφων των παραγράφων 23.2 έως 23.10 της
αναλυτικής διακήρυξης του έργου.
Κατά τον ανωτέρω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι:
α)
όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που υπέβαλλε µε την επιστολή του η προσωρινή
µειοδότρια εταιρεία, βρίσκεται σε συµφωνία µε τα δηλωθέντα στο Τ.Ε.Υ.∆. και
β)
όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ήταν σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία υποβολής της
προσφοράς από την προσωρινή µειοδότρια εταιρεία
¨ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.”, η οποία
προσέφερε µέση έκπτωση 50,63%.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε, το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω :
Η Πρόεδρος της Ε.∆.∆.
Παπαθανασίου Αικατερίνη
∆ιπλ. Πολ. Μηχανικός

Τα Μέλη της Ε.∆.∆.
Γκουντούλας ∆ηµήτριος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
Χατζησυµεώνογλου Μάρθα
∆ιπλ. Πολ. Μηχανικός….»

Ύστερα από όλα τα παραπάνω, ο Πρόεδρος πρότεινε, να εγκρίνουµε το αποτέλεσµα του
από 21.12.2018 Πρακτικό Ελέγχου Κατάθεσης των ∆ικαιολογητικών του προσωρινού
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µειοδότη, για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση & εκσυγχρονισµός αντλιοστασίων
άρδευσης & οικισµών» προϋπολογισµού 235.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ 24% και αριθµό
µελέτης 186/2018, 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 ∆ιοίκησης – 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 «∆ηµόσιες 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 186/2018 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
προϋπολογισµού 235.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ 24%
5. Τη µε αριθµό 566/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ¨περί έγκρισης
µελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου¨
6. Τη µε αριθµό 286/2018 (Α∆Α:Ω9ΩΣΩΛΠ-629) απόφαση της Οικονοµικής
επιτροπής ¨περί καθορισµού των όρων διακήρυξης¨
7. Το από 21.12.2018 Πρακτικό ∆ιαγωνισµού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών
(Ε.∆.∆)
8. Το µε α.α. 40/08.01.2019 υπηρεσιακό / ενηµερωτικό της Προέδρου της Επιτροπής
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών (Ε.∆.∆.) του ∆ήµου.
9. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση
και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει το από 21.12.2018 Πρακτικό Ελέγχου Κατάθεσης των ∆ικαιολογητικών του
προσωρινού µειοδότη της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση του
έργου «Βελτίωση & εκσυγχρονισµός αντλιοστασίων άρδευσης & οικισµών»
προϋπολογισµού 235.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ 24% και αριθµό µελέτης 186/2018, για
τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
Β. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα της ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας µέσω της
Πλατφόρµας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» www.promitheus.gov.gr, του άρθρου 116 σε συνδυασµό µε
τα άρθρα 26 & 27 του ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου
«Βελτίωση & εκσυγχρονισµός αντλιοστασίων άρδευσης & οικισµών» προϋπολογισµού
235.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ 24% και αριθµό µελέτης 186/2018, στον οριστικό ανάδοχο
«ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», ΑΦΜ 094162928, µε µέση έκπτωση πενήντα και εξήντα τρία
εκατοστά (50,63 %) τοις εκατό επί των τιµών της µελέτης (=93.567,73 ευρώ).
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 ∆ήµου
(cityofkozani.gov.gr ) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
∆. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 4 / 2019
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Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)
Ιωαννίδης Ελευθέριος
∆ήµαρχος Κοζάνης

(Τ.Υ)
Βαλαής Γεώργιος
Λαβαντσιώτης Γεώργιος
Ιωαννίδης Παρασκευάς
Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
Σιώµος Νικόλαος
Μαλούτας Λάζαρος
Καραπάτσιος Ευάγγελος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 15 Ιανουαρίου 2019
Ο Γραµµατέας
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2019.01.16 11:34:59 EET

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού
µε βαθµό Α΄
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