
Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ. 24/2017

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού 

Aριθ. απόφασης  131/2017                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.

Στο   Αιγίνιο  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  σήμερα  την 15η του  μήνα 
Δεκεμβρίου  2017   ημέρα   Παρασκευή   και  ώρα  9.30  π.μ.  συνήλθαν  σε 
συνεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής ύστερα από την αριθ. 16155/11-
12-2017 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της  Οικονομικής  Επιτροπής  που 
δόθηκε σε κάθε μέλος σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 .

       Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο των 
7 μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.

2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 

Κακάνης Κωνσταντίνος   

Δήμαρχος 

Δ.Σ. 

ως  Πρόεδρος

ως Μέλος

3.

4. 

Πορφυρίδης Χριστόφορος

Βασιλειάδου Ξανθίππη

Δ.Σ.

Δ.Σ.

ως Μέλος 

ως Αντιπρόεδρος 

  

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 

1) Τουλούπας Νικόλαος  , Δ.Σ. ως Μέλος  ,  2) Ασλανίδου Αργυρούλα , Δ.Σ.  ως 
Μέλος και 3) Καζάς Παναγιώτης , Δ.Σ. , ως Μέλος  , ο οποίοι δεν προσήλθαν 
αν και κλήθηκαν νόμιμα .

          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του Δήμου 
Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      



      Ο Πρόεδρος   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και 
εισηγούμενος το  1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Ο.Ε. 
την  αριθ.  2/2017  απόφαση  της  Ο.Ε.  σύμφωνα  με  την  οποία  συστάθηκε  πάγια 
προκαταβολή 4.000,00 € για την οποία εκδόθηκε το υπ΄ αριθ. 18/2017  χρηματικό 
ένταλμα στο όνομα της υπαλλήλου Τριανταφυλλίδου Μαριάνθη του Αντωνίου.

Στη  συνέχεια  υποβάλλονται  στην  Ο.Ε.  τα  δικαιολογητικά  των 
δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή για την έγκρισή 
τους, προκειμένου να εκδοθούν ισόποσα χρηματικά εντάλματα σε βάρος 
των  σχετικών  πιστώσεων  του  πρ/σμού  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του 
άρθρου  173  του  Ν.  3463/2006  και  του  άρθρου  35  του  Β.Δ.  17/5-
15/6/1959.

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος   κάλεσε  τα  μέλη  της  Ο.Ε.  για  τη  λήψη 
απόφασης.

Τα  μέλη  της  Ο.Ε.  αφού  έλαβαν  υπόψη  την  εισήγηση  της  Αντιπροέδρου, 
ακολούθησε  διαλογική  συζήτηση  και  έχοντας  υπόψη τους  τα  δικαιολογητικά  των 
δαπανών καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 
32 έως 35 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι      Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α
1. Εγκρίνει  και  ψηφίζει  τα  υποβληθέντα  από  την  υπόλογο  Τριανταφυλλίδου 

Μαριάνθη του Αντωνίου δικαιολογητικά των δαπανών που πληρώθηκαν από την 
πάγια προκαταβολή συνολικού ύψους 3.225,21 €.

2. Εγκρίνει  την  έκδοση  ισόποσων  χρηματικών  ενταλμάτων  σε  βάρος  των 
αντίστοιχων πιστώσεων του πρ/σμού για τις κατωτέρω δαπάνες:



ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ.Α.

ΕΛΤΑ Ταχυδρομικά τέλη 1.707,16 €
00.6221.01

ΓΕΝΙΚΗ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ  

Ταχυμεταφορικά τέλη από 16/11-
30/11/2017 29,02  €

00.6221.01 

ΖΑΡΚΑΔΑΣ  Γ. 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού 173,60 € 10.6691

ΨΩΜΙΑΔΗΣ  Λ. 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού 211,96 € 10.6691

Σ.  ΚΟΥΠΟΥΡΤΙΔΗΣ& 
ΣΙΑ Ο.Ε.

Προμήθεια  τζαμιών  για  δημοτικό 
κτίριο  

96,10 € 70.6662.03

ΤΑΛΩΣ- Γ. ΑΧΛΑΤΛΗΣ 
– Χ. ΠΡΑΣΚΙΔΗΣ Ο.Ε.

Εφαρμογές  απεντόμωσης 
μυοκτονίας σε χώρους του Δήμου

279,00 € 00.6495

ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ  Γ. 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

Επίδοση  εξώδικου  προς 
Παραπούρα Ιωάννη

90,52 € 00.6494

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Προμήθεια χαρτών χρόνου ομιλίας 
για συναγερμούς αντλιοστασίων 

40,00 € 00.6223

Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Παράβολο  για  αδειοδότηση 
τουριστικού τραίνου

300,00 € 00.6495

ENTERCOM 
TECHNOLOGIES ΑΒΕΕ

Εγκατάσταση  εφαρμογής 
ψηφιακής υπογραφής

31,00 € 10.7134

ΑΦΟΙ  ΓΙΟΥΜΟΥΚΗ 
Ε.Ε.

Προμήθεια διαφόρων εργαλείων 200,00 € 10.7133

ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Προμήθεια υλικών φαρμακείου 66,85 € 10.6631

                                                            Σύνολο        3.225,21 €

   

  Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 131/2017.

           Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 
                  Ο Πρόεδρος                             Υπογραφές                Τα Μέλη
                                                        Ακριβές  απόσπασμα        

             Ευάγγελος Λαγδάρης           Αιγίνιο 15–12– 2017        



A  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ. 24/2017

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Aριθ. απόφασης  132/2017                       Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Έγκριση  ή  μη  πρακτικού  Ι  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού  μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο  :  «Πιστοποίηση 
παιδικών χαρών Δήμου Πύδνας Κολινδρού – συντηρήσεις και προμήθεια 
εξοπλισμού  ».

     



Στο   Αιγίνιο  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  σήμερα  την 15η του  μήνα 
Δεκεμβρίου  2017   ημέρα   Παρασκευή   και  ώρα  9.30  π.μ.  συνήλθαν  σε 
συνεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής ύστερα από την αριθ. 16155/11-
12-2017 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της  Οικονομικής  Επιτροπής  που 
δόθηκε σε κάθε μέλος σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 .

       Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο των 
7 μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.

2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 

Κακάνης Κωνσταντίνος   

Δήμαρχος 

Δ.Σ. 

ως  Πρόεδρος

ως Μέλος

3.

4. 

Πορφυρίδης Χριστόφορος

Βασιλειάδου Ξανθίππη

Δ.Σ.

Δ.Σ.

ως Μέλος 

ως Αντιπρόεδρος 

  

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 

1) Τουλούπας Νικόλαος  , Δ.Σ. ως Μέλος  ,  2) Ασλανίδου Αργυρούλα , Δ.Σ.  ως 
Μέλος και 3) Καζάς Παναγιώτης , Δ.Σ. , ως Μέλος  , ο οποίοι δεν προσήλθαν αν 
και κλήθηκαν νόμιμα .

          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του Δήμου 
Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      

  Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  και 
εισηγούμενος το  2 ο    θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της 
Ο.Ε. τα παρακάτω : 

  Βάσει  της  105/2017  αποφάσεως  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  με  την  οποία 
καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την 
προμήθεια  με τίτλο «Πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Πύδνας Κολινδρού 
– συντηρήσεις και προμήθεια εξοπλισμού   »  της αριθ. 10/2016  μελέτης , 
εκδόθηκε από το Δήμαρχο η διακήρυξη του διαγωνισμού  με αριθμό 12434/16-10-
2017  η οποία αναρτήθηκε   στο ΚΗΜΔΗΣ  και δημοσιεύτηκε  στις εφημερίδες που 
απαιτείται  .



   Ο  ανοικτός  ηλεκτρονικός   διαγωνισμός  ολοκληρώθηκε   στις  14/11/2017 . 
Σύμφωνα  με  το  Πρακτικό  Ι  της  Επιτροπής  διαγωνισμού  που  συντάχθηκε  στις 
21/11/2017   συνολικά  έλαβαν  μέρος  στο  διαγωνισμό  δύο   υποψήφιοι  οι 
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και  Η. ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ,   από τους οποίους έγιναν 
δεκτοί  και οι δύο αφού μετά την εξέταση των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε  ότι 
ήταν όλα όπως απαιτούνταν από τη διακήρυξη  .

      Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή, πρέπει να αποφασίσει για την 
για την έγκριση ή μη του Πρακτικού Ι του  διαγωνισμού .

  Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε γνώση την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου , 
το από 21-11-2017  πρακτικό Ι,  ακολούθησε διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη 
τα πρακτικό Ι του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  και τις σχετικές διατάξεις  του 
ν. 4412/2016 , την αριθ. 12434/16-10-2017 διακήρυξη του διαγωνισμού  και του Ν. 
3852/2010

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι      Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α
1)   Εγκρίνει    το πρακτικό Ι του  διαγωνισμού  για   την    προμήθεια με   τίτλο :  

«Πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Πύδνας Κολινδρού – συντηρήσεις 
και προμήθεια εξοπλισμού   ».

2) Να  προβεί  στο  άνοιγμα  (ηλεκτρονικά  μέσω  ΕΣΗΔΗΣ)  των  οικονομικών 
προσφορών  του  διαγωνισμού  σε  ημερομηνία  και  ώρα  που  θα  αποφασίσει  η 
Επιτροπή Διαγωνισμού και θα κοινοποιήσει στους διαγωνιζόμενους .

   Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 132/2017.

       Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 
                Ο Πρόεδρος                             Υπογραφές                Τα Μέλη
                                                        Ακριβές  απόσπασμα        

             Ευάγγελος Λαγδάρης           Αιγίνιο  15 – 12 – 2017        

A  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ. 24/2017

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Aριθ. απόφασης  133/2017                       Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Έγκριση  ή  μη  πρακτικού  Ι  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού  μειοδοτικού 
διαγωνισμού για  την  εκτέλεση της προμήθειας  με  τίτλο  :  «  Προμήθεια 
υγρών  καυσίμων  και  λιπαντικών    έτους  2018  για  το  Δήμο  Πύδνας 
Κολινδρού και τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύει   ».

     



Στο   Αιγίνιο  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  σήμερα  την 15η του  μήνα 
Δεκεμβρίου  2017   ημέρα   Παρασκευή   και  ώρα  9.30  π.μ.  συνήλθαν  σε 
συνεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής ύστερα από την αριθ. 16155/11-
12-2017 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της  Οικονομικής  Επιτροπής  που 
δόθηκε σε κάθε μέλος σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 .

       Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο των 
7 μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.

2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 

Κακάνης Κωνσταντίνος   

Δήμαρχος 

Δ.Σ. 

ως  Πρόεδρος

ως Μέλος

3.

4. 

Πορφυρίδης Χριστόφορος

Βασιλειάδου Ξανθίππη

Δ.Σ.

Δ.Σ.

ως Μέλος 

ως Αντιπρόεδρος 

  

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 

2) Τουλούπας Νικόλαος  , Δ.Σ. ως Μέλος  ,  2) Ασλανίδου Αργυρούλα , Δ.Σ.  ως 
Μέλος και 3) Καζάς Παναγιώτης , Δ.Σ. , ως Μέλος  , ο οποίοι δεν προσήλθαν αν 
και κλήθηκαν νόμιμα .

          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του Δήμου 
Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      

  Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  και 
εισηγούμενος το  3 ο    θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της 
Ο.Ε. τα παρακάτω : 

  Βάσει  της  102/2017  αποφάσεως  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  με  την  οποία 
καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την 
προμήθεια   με  τίτλο  «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών   έτους 
2018  για  το  Δήμο  Πύδνας  Κολινδρού  και  τα  νομικά  πρόσωπα   που 



εποπτεύει    »  της  αριθ. 16/2017  μελέτης για  τα  λιπαντικά και  της  Τεχνικής 
Έκθεσης  για  τα  υγρά  καύσιμα  ,  εκδόθηκε  από  το  Δήμαρχο  η  διακήρυξη  του 
διαγωνισμού   με  αριθμό  12203/11-10-2017 η  οποία  δημοσιεύτηκε  στην 
εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων , στο ΚΗΜΔΗΣ  και στις εφημερίδες που 
απαιτείται  .

   Ο  ανοικτός  ηλεκτρονικός   διαγωνισμός  ολοκληρώθηκε   στις  04/12/2017 . 
Σύμφωνα  με  το  Πρακτικό  Ι  της  Επιτροπής  διαγωνισμού  που  συντάχθηκε  στις 
14/12/2017  συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό τρεις   υποψήφιοι οι ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
Νικ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ., ΧΟΙΛΟΥ Μεν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ και  ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ Επαν. ΝΙΚΟΛΑΟΣ , 
από τους οποίους έγιναν δεκτοί  οι  δύο για την κατηγορία των  υγρών καυσίμων και 
συγκεκριμένα οι Χοϊλούς Παναγιώτης και Χαρίτωνος Νικόλαος   και για την κατηγορία 
των λιπαντικών έγινε δεκτός ο υποψήφιος Ευθυμίου Ν. Θεόδωρος 

αφού  μετά  την  εξέταση  των δικαιολογητικών  διαπιστώθηκε   ότι  ήταν  όλα  όπως 
απαιτούνταν από τη διακήρυξη  .

  Απορρίφθηκε από τη διαδικασία για την προμήθεια των λιπαντικών ο Χαρίτωνος Επ. 
Νικόλαος διότι δεν έχουν κατατεθεί για όλα τα είδη της ομάδας των λιπαντικών τα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 9 , παρ. 3 της διακήρυξης . Συνεπώς , η 
προσφορά γίνεται δεκτή για όλες τις υπόλοιπες ομάδες των προς προμήθεια ειδών και 
μη αποδεκτή για την ομάδα των λιπαντικών καθώς σύμφωνα με την απρ. 3 του 
άρθρου  9  της  διακήρυξης  ,  οι  συγκεκριμένες  παραλείψεις  αποτελούν  αιτία 
αποκλεισμού . 

    Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή, πρέπει να αποφασίσει για την 
για την έγκριση ή μη του Πρακτικού Ι του  διαγωνισμού .

  Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε γνώση την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου , 
το από 14-12-2017  πρακτικό Ι,  ακολούθησε διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη 
τα πρακτικό Ι του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  και τις σχετικές διατάξεις  του 
ν. 4412/2016 , την αριθ. 12203/11-10-2017 διακήρυξη του διαγωνισμού  και του Ν. 
3852/2010

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι      Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α

1)   Εγκρίνει    το πρακτικό Ι του  διαγωνισμού  για   την    προμήθεια με   τίτλο : «  
Προμήθεια  υγρών  καυσίμων  και  λιπαντικών  έτους  2018  για  το  Δήμο  Πύδνας 
Κολινδρού και τα Νομικά Πρόσωπα  ».

3) Να  προβεί  στο  άνοιγμα  (ηλεκτρονικά  μέσω  ΕΣΗΔΗΣ)  των  οικονομικών 
προσφορών  του  διαγωνισμού  σε  ημερομηνία  και  ώρα  που  θα  αποφασίσει  η 
Επιτροπή Διαγωνισμού και θα κοινοποιήσει στους διαγωνιζόμενους .

   Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 133/2017.

       Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 
                Ο Πρόεδρος                             Υπογραφές                Τα Μέλη



                                                        Ακριβές  απόσπασμα        

             Ευάγγελος Λαγδάρης           Αιγίνιο  15 – 12 – 2017        

A  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ. 24/2017

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Aριθ. απόφασης  134/2017                   Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Έγκριση ή μη των πρακτικών διεξαγωγής μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο  :  «Διασύνδεση  βιολογικών  καθαρισμών 
Κατερίνης – Κορινού ». 



     

Στο   Αιγίνιο  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  σήμερα  την 15η του  μήνα 
Δεκεμβρίου  2017   ημέρα   Παρασκευή   και  ώρα  9.30  π.μ.  συνήλθαν  σε 
συνεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής ύστερα από την αριθ. 16155/11-
12-2017 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της  Οικονομικής  Επιτροπής  που 
δόθηκε σε κάθε μέλος σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 .

       Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο των 
7 μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.

2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 

Κακάνης Κωνσταντίνος   

Δήμαρχος 

Δ.Σ. 

ως  Πρόεδρος

ως Μέλος

3.

4. 

Πορφυρίδης Χριστόφορος

Βασιλειάδου Ξανθίππη

Δ.Σ.

Δ.Σ.

ως Μέλος 

ως Αντιπρόεδρος 

  

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 

1) Τουλούπας Νικόλαος  , Δ.Σ. ως Μέλος  ,  2) Ασλανίδου Αργυρούλα , Δ.Σ.  ως 
Μέλος και 3) Καζάς Παναγιώτης , Δ.Σ. , ως Μέλος  , ο οποίοι δεν προσήλθαν αν 
και κλήθηκαν νόμιμα .

          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του Δήμου 
Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
και εισηγούμενος το  4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της 
Ο.Ε. την αριθ. 106/2017  απόφαση της Ο.Ε. σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε 
η  δημοπράτηση  με  ανοικτό  διαγωνισμό  του  έργου:  «Διασύνδεση  βιολογικών 
καθαρισμών Κατερίνης – Κορινού» σύμφωνα με την μελέτη της Τ.Υ.Δ.Π.Κ . Η 
διακήρυξη του έργου  δημοσιεύτηκε στον Ελληνικό Τύπο . 

Η δημοπρασία έγινε στις 14 Νοεμβρίου 2017  ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 
ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. 



Ο  Πρόεδρος  της  Ο.Ε.  θέτει  υπόψη  των  μελών  της  το  πρακτικό  του 
διαγωνισμού  που  έγινε  στις  14-11-2017 ενώπιον  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού 
σύμφωνα με το οποίο προσωρινός μειοδότης ανεδείχθη η Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. 
με έδρα τη  Θεσσαλονίκη  με ποσοστό έκπτωσης  62,23  % επί των τιμών του 
τιμολογίου προϋπολογισμού της μελέτης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. για την έγκριση ή μη των 
πρακτικών δημοπρασίας.

Τα μέλη της Ο.Ε. αφού έλαβαν γνώση της εισήγησης του Προέδρου καθώς 
και του πρακτικού δημοπρασίας, ακολούθησε διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη 
τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 , Ν.4412/2016 , Π.Δ. 609/85, 
Π.Δ. 218/99 και Π.Δ. 171/87 το  Ν. 1418/84 καθώς και τις σχετικές διατάξεις του 
άρθρου 47 του Ν.4472/2017 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
1.  Εγκρίνει το πρακτικό της δημοπρασίας  του έργου: «Διασύνδεση βιολογικών 

καθαρισμών  Κατερίνης  –  Κορινού»  για  το  οποίο  ανεδείχθη  προσωρινός 
μειοδότης η  Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.  με έδρα τη  Θεσσαλονίκη  με ποσοστό 
έκπτωσης   62,23  %  επί  των  τιμών  του  τιμολογίου  προϋπολογισμού  της 
μελέτης .
2. Να  κληθεί  ο  προσωρινός  μειοδότης  να  προσκομίσει  τα  απαραίτητα 
δικαιολογητικά σύμφωνα με τη διακήρυξη . 
3. Η  σχετική  πίστωση  έχει  ψηφισθεί  με  την  αριθ.  106/2017  απόφαση  της 
Οικονομικής  Επιτροπής  σε  βάρος  του  Κ.Α.  63.7312.01  του  προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2017 .
4. Για την εν λόγω δαπάνη έχει εκδοθεί η αριθ. 528/2017 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης .

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 134/2017.

              Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται.
                  Ο Πρόεδρος                           Υπογραφές                Τα Μέλη
                                                       Ακριβές  απόσπασμα        

             Ευάγγελος Λαγδάρης           Αιγίνιο 15– 12 – 2017        

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  24/2017

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Aριθ. απόφασης  135/2017                     Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η



Έγκριση ή μη του Πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών του έργου με 
τίτλο : « Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Δ.Κ. Κολινδρού 
Δήμου Πύδνας Κολινδρού » .

      

Στο   Αιγίνιο  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  σήμερα  την 15η του  μήνα 
Δεκεμβρίου  2017   ημέρα   Παρασκευή   και  ώρα  9.30  π.μ.  συνήλθαν  σε 
συνεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής ύστερα από την αριθ. 16155/11-
12-2017 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της  Οικονομικής  Επιτροπής  που 
δόθηκε σε κάθε μέλος σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 .

       Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο των 
7 μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.

2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 

Κακάνης Κωνσταντίνος   

Δήμαρχος 

Δ.Σ. 

ως  Πρόεδρος

ως Μέλος

3.

4. 

Πορφυρίδης Χριστόφορος

Βασιλειάδου Ξανθίππη

Δ.Σ.

Δ.Σ.

ως Μέλος 

ως Αντιπρόεδρος 

  

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 

1) Τουλούπας Νικόλαος  , Δ.Σ. ως Μέλος  ,  2) Ασλανίδου Αργυρούλα , Δ.Σ.  ως 
Μέλος και 3) Καζάς Παναγιώτης , Δ.Σ. , ως Μέλος  , ο οποίοι δεν προσήλθαν αν 
και κλήθηκαν νόμιμα .

          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του Δήμου 
Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      



          Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Ο.Ε. και εισηγούμενος  
το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών τα παρακάτω : 

 Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με 

την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει 
τη  διακήρυξη,  διεξάγει  και  κατακυρώνει  όλες  τις  δημοπρασίες  σύμφωνα  με  την 

κείμενη  νομοθεσία.  Για  τη  διεξαγωγή  των  δημοπρασιών  και  την  αξιολόγηση  των 
προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους 

υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες»

Βάσει  της  81/2017  αποφάσεως  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  με  την  οποία 
καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού  για το έργο 
με τίτλο  «Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Δ.Κ. Κολινδρού 
Δήμου Πύδνας Κολινδρού », σύμφωνα με την αριθ. 7/2017 μελέτη και εκδόθηκε 
από το Δήμαρχο η διακήρυξη του διαγωνισμού  με αριθμό 9395/17-08-2017 η οποία 
δημοσιεύτηκε  όπου  απαιτείται  .

 Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις  03/10/2017 . Σύμφωνα με το Πρακτικό Ι 
της  Επιτροπής  διαγωνισμού  που  συντάχθηκε  στις  03/10/2017   αναδείχθηκε 
προσωρινός μειοδότης η  Κ/Ξ Πολυζώης Νίκος – Πλατιόπουλος Γεώργιος   με 
έδρα τη θες/νίκη  και με ποσοστό έκπτωσης   39,69 % .

    Με την αριθ. 120/2017 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε το πρακτικό Ι του ανοικτού 
διαγωνισμού για το συγκεκριμένο έργο .

    Σε συνέχεια της απόφασης αυτής η εταιρεία με την επωνυμία  Κ/Ξ Πολυζώης 
Νίκος – Πλατιόπουλος Γεώργιος  κλήθηκε  με την υπ’ αριθ. πρωτ . 14282/14-
11-2017 πρόσκληση της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου   να προσκομίσει  σε 
σφραγισμένο φάκελο, εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα 
προβλεπόμενα  από  τη  διακήρυξη  δικαιολογητικά  κατακύρωσης.   Η  ανωτέρω 
πρόσκληση  κοινοποιήθηκε  μέσω  τηλεομοιοτυπίας  στον  προσωρινό  ανάδοχο  στις 
14/11/2017 . 

  Ο  προσωρινός  ανάδοχος  με  την  επωνυμία   Κ/Ξ  Πολυζώης  Νίκος  – 
Πλατιόπουλος  Γεώργιος     κατέθεσε  στην  υπηρεσία  το  σφραγισμένο  φάκελο 

δικαιολογητικών  την  20-11-2017 ,  συνεπώς  εμπροθέσμως  και  έλαβε  αριθμό 
πρωτοκόλλου 14630/20-11-2017 .

  Η Επιτροπή διαγωνισμού με το από  27-11-2017 πρακτικό αφού προχώρησε σε 
αποσφράγιση  του  φακέλου   δικαιολογητικών  κατακύρωσης  και  σε  έλεγχο  τους, 

διαπίστωσε την πληρότητά τους και πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισμού στην 
εταιρεία με την επωνυμία Κ/Ξ Πολυζώης Νίκος – Πλατιόπουλος Γεώργιος   και 

με έδρα τη Θες/νίκη  και με ποσοστό έκπτωσης 39,69 % .



Ύστερα  από  τα  ανωτέρω  και  σύμφωνα  με  τις  ανωτέρω διατάξεις,  η  Οικονομική 

Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016

2) τους όρους της υπ΄αριθ. 9395/17-08-2017 διακήρυξης

3) το από 27-11-2017  πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού

4) Την υπ’ αριθ.  419/2017  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

5) Τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας,  επί  της ανωτέρω 
απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, 

τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη 
δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 419

6) τα στοιχεία του φακέλου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1 . Την έγκριση του από  27-11-2017  Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού ως 
έχει . 

2.   Την κατακύρωση της δημοπρασίας για  το  έργο  με  τίτλο  :  « Ανόρυξη και 
αξιοποίηση  υδρευτικής  γεώτρησης  Δ.Κ.  Κολινδρού   Δήμου  Πύδνας 
Κολινδρού  »  στην  εταιρεία  με  την  επωνυμία  Κ/Ξ  Πολυζώης  Νίκος  – 
Πλατιόπουλος Γεώργιος   και ποσοστό έκπτωσης  39,69 % .

3.  Η  σχετική   ψήφιση  (  διάθεση  )  πίστωσης  πραγματοποιήθηκε  με  την  αριθ. 
81/2017   απόφαση  της  Ο.Ε.  σε  βάρος  του   Κ.Α  25.7321.03  του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 . Επίσης με την αριθ.84/2017 απόφαση 
της Ο.Ε. . έχει αναληφθεί πολυετής υποχρέωση .

                    

         Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 135/2017

                  Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 



                  Ο Πρόεδρος                             Υπογραφές                Τα Μέλη
                                                        Ακριβές  απόσπασμα        

             Ευάγγελος Λαγδάρης           Αιγίνιο 15–12 – 2017        

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  24/2017



τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Aριθ. απόφασης  136/2017                     Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Έγκριση ή μη του Πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών του έργου με 
τίτλο  :  «  Ανόρυξη  και  αξιοποίηση  υδρευτικής  γεώτρησης  Τ.Κ.  Λιβαδίου 
Δήμου Πύδνας Κολινδρού » .

      

Στο   Αιγίνιο  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  σήμερα  την 15η του  μήνα 
Δεκεμβρίου  2017   ημέρα   Παρασκευή   και  ώρα  9.30  π.μ.  συνήλθαν  σε 
συνεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής ύστερα από την αριθ. 16155/11-
12-2017 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της  Οικονομικής  Επιτροπής  που 
δόθηκε σε κάθε μέλος σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 .

       Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο των 
7 μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.

2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 

Κακάνης Κωνσταντίνος   

Δήμαρχος 

Δ.Σ. 

ως  Πρόεδρος

ως Μέλος

3.

4. 

Πορφυρίδης Χριστόφορος

Βασιλειάδου Ξανθίππη

Δ.Σ.

Δ.Σ.

ως Μέλος 

ως Αντιπρόεδρος 

  

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 



1) Τουλούπας Νικόλαος  , Δ.Σ. ως Μέλος  ,  2) Ασλανίδου Αργυρούλα , Δ.Σ.  ως 
Μέλος και 3) Καζάς Παναγιώτης , Δ.Σ. , ως Μέλος  , ο οποίοι δεν προσήλθαν αν 
και κλήθηκαν νόμιμα .

          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του Δήμου 
Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      

          Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Ο.Ε. και εισηγούμενος  
το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών τα παρακάτω : 

 Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με 

την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει 
τη  διακήρυξη,  διεξάγει  και  κατακυρώνει  όλες  τις  δημοπρασίες  σύμφωνα  με  την 

κείμενη  νομοθεσία.  Για  τη  διεξαγωγή  των  δημοπρασιών  και  την  αξιολόγηση  των 
προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους 

υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες»

Βάσει  της  83/2017  αποφάσεως  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  με  την  οποία 
καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού  για το έργο 
με  τίτλο  «Ανόρυξη  και  αξιοποίηση  υδρευτικής  γεώτρησης  Τ.Κ.  Λιβαδίου 
Δήμου Πύδνας Κολινδρού», σύμφωνα με την αριθ. 8/2017 μελέτη και εκδόθηκε 
από το Δήμαρχο η διακήρυξη του διαγωνισμού  με αριθμό 9396/17-08-2017 η οποία 
δημοσιεύτηκε  όπου  απαιτείται  .

 Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις  10/10/2017 . Σύμφωνα με το Πρακτικό Ι 
της  Επιτροπής  διαγωνισμού  που  συντάχθηκε  στις  10/10/2017   αναδείχθηκε 
προσωρινός μειοδότης η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. Παπαδημητρίου Ο.Ε.   με έδρα 
τη θες/νίκη  και με ποσοστό έκπτωσης   40,33 % .

    Με την αριθ. 121/2017 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε το πρακτικό Ι του ανοικτού 
διαγωνισμού για το συγκεκριμένο έργο .

    Σε  συνέχεια  της  απόφασης  αυτής  η  εταιρεία  με  την  επωνυμία  ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Κ.  Παπαδημητρίου  Ο.Ε.     κλήθηκε   με  την  υπ’  αριθ.  πρωτ  . 
14281/14-11-2017  πρόσκληση  της  Επιτροπής  Διαγωνισμών  του  Δήμου    να 
προσκομίσει  σε σφραγισμένο φάκελο, εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης.  Η 
ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε μέσω τηλεομοιοτυπίας στον προσωρινό ανάδοχο 
στις 14/11/2017 . 

  Ο  προσωρινός  ανάδοχος  με  την  επωνυμία   ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Κ. 
Παπαδημητρίου  Ο.Ε.     κατέθεσε  στην  υπηρεσία  το  σφραγισμένο  φάκελο 

δικαιολογητικών  την  22-11-2017 ,  συνεπώς  εμπροθέσμως  και  έλαβε  αριθμό 
πρωτοκόλλου 14899/22-11-2017 .



  Η Επιτροπή διαγωνισμού με το από  27-11-2017 πρακτικό αφού προχώρησε σε 

αποσφράγιση  του  φακέλου   δικαιολογητικών  κατακύρωσης  και  σε  έλεγχο  τους, 
διαπίστωσε την πληρότητά τους και πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισμού στην 

εταιρεία με την επωνυμία  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. Παπαδημητρίου Ο.Ε.   και με 
έδρα τη Θες/νίκη  και με ποσοστό έκπτωσης 40,33 % .

Ύστερα  από  τα  ανωτέρω  και  σύμφωνα  με  τις  ανωτέρω διατάξεις,  η  Οικονομική 
Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016

2) τους όρους της υπ΄αριθ. 9396/17-08-2017 διακήρυξης

3) το από 27-11-2017  πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού

4) Την υπ’ αριθ.  421/2017  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

5) Τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας,  επί  της ανωτέρω 

απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, 
τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη 

δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 421

6) τα στοιχεία του φακέλου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1 . Την έγκριση του από  27-11-2017  Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού ως 

έχει . 

2.   Την κατακύρωση της δημοπρασίας για  το  έργο  με  τίτλο  :  « Ανόρυξη και 
αξιοποίηση  υδρευτικής  γεώτρησης  Τ.Κ.  Λιβαδίου  Δήμου  Πύδνας 
Κολινδρού  »  στην  εταιρεία  με  την  επωνυμία  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Κ. 
Παπαδημητρίου Ο.Ε.   και ποσοστό έκπτωσης  40,33 % .

3.  Η  σχετική   ψήφιση  (  διάθεση  )  πίστωσης  πραγματοποιήθηκε  με  την  αριθ. 

83/2017   απόφαση  της  Ο.Ε.  σε  βάρος  του   Κ.Α  25.7321.04  του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 . Επίσης με την αριθ.84/2017 απόφαση 

της Ο.Ε. . έχει αναληφθεί πολυετής υποχρέωση .



                    

         Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 136/2017

                  Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 
                  Ο Πρόεδρος                             Υπογραφές                Τα Μέλη
                                                        Ακριβές  απόσπασμα        

             Ευάγγελος Λαγδάρης           Αιγίνιο 15–12 – 2017        



                                

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  24/2017

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Aριθ. απόφασης  137/2017                     Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Έγκριση ή μη του Πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών του έργου με 
τίτλο :  «  Αναβάθμιση – αξιοποίηση υφιστάμενης υδρευτικής γεώτρησης 
Τ.Κ. Αλωνίων Δήμου Πύδνας Κολινδρού » .

      

Στο   Αιγίνιο  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  σήμερα  την 15η του  μήνα 
Δεκεμβρίου  2017   ημέρα   Παρασκευή   και  ώρα  9.30  π.μ.  συνήλθαν  σε 
συνεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής ύστερα από την αριθ. 16155/11-
12-2017 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της  Οικονομικής  Επιτροπής  που 
δόθηκε σε κάθε μέλος σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 .

       Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο των 
7 μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.

2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 

Κακάνης Κωνσταντίνος   

Δήμαρχος 

Δ.Σ. 

ως  Πρόεδρος

ως Μέλος

3.

4. 

Πορφυρίδης Χριστόφορος

Βασιλειάδου Ξανθίππη

Δ.Σ.

Δ.Σ.

ως Μέλος 

ως Αντιπρόεδρος 



  

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 

1) Τουλούπας Νικόλαος  , Δ.Σ. ως Μέλος  ,  2) Ασλανίδου Αργυρούλα , Δ.Σ.  ως 
Μέλος και 3) Καζάς Παναγιώτης , Δ.Σ. , ως Μέλος  , ο οποίοι δεν προσήλθαν αν 
και κλήθηκαν νόμιμα .

          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του Δήμου 
Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      

          Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Ο.Ε. και εισηγούμενος  
το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών τα παρακάτω : 

 Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με 
την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει 

τη  διακήρυξη,  διεξάγει  και  κατακυρώνει  όλες  τις  δημοπρασίες  σύμφωνα  με  την 
κείμενη  νομοθεσία.  Για  τη  διεξαγωγή  των  δημοπρασιών  και  την  αξιολόγηση  των 

προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους 
υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες»

Βάσει  της  82/2017  αποφάσεως  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  με  την  οποία 
καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού  για το έργο 
με  τίτλο  «Αναβάθμιση  –  αξιοποίηση υφιστάμενης  υδρευτικής  γεώτρησης 
Τ.Κ. Αλωνίων Δήμου Πύδνας Κολινδρού», σύμφωνα με την αριθ. 9/2017 μελέτη 
και εκδόθηκε από το Δήμαρχο η διακήρυξη του διαγωνισμού  με αριθμό 9397/17-08-
2017 η οποία  δημοσιεύτηκε  όπου  απαιτείται  .

 Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις  17/10/2017 . Σύμφωνα με το Πρακτικό Ι 
της  Επιτροπής  διαγωνισμού  που  συντάχθηκε  στις  17/10/2017   αναδείχθηκε 
προσωρινός μειοδότης η Κ/Ξ ΤΣΙΟΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
με έδρα την Κοζάνη  και με ποσοστό έκπτωσης  42,70 % .

    Με την αριθ. 122/2017 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε το πρακτικό Ι του ανοικτού 
διαγωνισμού για το συγκεκριμένο έργο .

    Σε συνέχεια της απόφασης αυτής η εταιρεία με την επωνυμία Κ/Ξ ΤΣΙΟΤΣΙΚΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      κλήθηκε  με την υπ’  αριθ.  πρωτ . 
14280/14-11-2017  πρόσκληση  της  Επιτροπής  Διαγωνισμών  του  Δήμου    να 
προσκομίσει  σε σφραγισμένο φάκελο, εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης.  Η 
ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε μέσω τηλεομοιοτυπίας στον προσωρινό ανάδοχο 
στις 14/11/2017 . 



  Ο προσωρινός  ανάδοχος  με  την  επωνυμία   Κ/Ξ ΤΣΙΟΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 
ΤΣΙΡΕΚΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      κατέθεσε  στην  υπηρεσία  το  σφραγισμένο  φάκελο 
δικαιολογητικών  την  23-11-2017 ,  συνεπώς  εμπροθέσμως  και  έλαβε  αριθμό 

πρωτοκόλλου 15006/23-11-2017 .

  Η Επιτροπή διαγωνισμού με το από  27-11-2017 πρακτικό αφού προχώρησε σε 

αποσφράγιση  του  φακέλου   δικαιολογητικών  κατακύρωσης  και  σε  έλεγχο  τους, 
διαπίστωσε την πληρότητά τους και πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισμού στην 

εταιρεία  με  την  επωνυμία  Κ/Ξ  ΤΣΙΟΤΣΙΚΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  –  ΤΣΙΡΕΚΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  και με έδρα την Κοζάνη  και με ποσοστό έκπτωσης 42,70 % .

Ύστερα  από  τα  ανωτέρω  και  σύμφωνα  με  τις  ανωτέρω διατάξεις,  η  Οικονομική 
Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016

2) τους όρους της υπ΄αριθ. 9397/17-08-2017 διακήρυξης

3) το από 27-11-2017  πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού

4) Την υπ’ αριθ.  420/2017  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

5) Τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας,  επί  της ανωτέρω 

απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, 
τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη 

δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 420

6) τα στοιχεία του φακέλου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1 . Την έγκριση του από  27-11-2017  Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού ως 

έχει . 

2.   Την κατακύρωση της δημοπρασίας για το έργο  με τίτλο :  «Αναβάθμιση – 
αξιοποίηση υφιστάμενης υδρευτικής γεώτρησης   Τ.Κ.  Αλωνίων Δήμου 
Πύδνας  Κολινδρού  »  στην  εταιρεία  με  την  επωνυμία  Κ/Ξ  ΤΣΙΟΤΣΙΚΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     και ποσοστό έκπτωσης  42,70 % .



3.  Η  σχετική   ψήφιση  (  διάθεση  )  πίστωσης  πραγματοποιήθηκε  με  την  αριθ. 

82/2017   απόφαση  της  Ο.Ε.  σε  βάρος  του   Κ.Α  25.7321.05  του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 . Επίσης με την αριθ.84/2017 απόφαση 

της Ο.Ε. . έχει αναληφθεί πολυετής υποχρέωση .

                    

         Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 137/2017

                  Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 
                  Ο Πρόεδρος                             Υπογραφές                Τα Μέλη
                                                        Ακριβές  απόσπασμα        

                Ευάγγελος Λαγδάρης           Αιγίνιο 15–12 – 2017        



                                

A  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της αριθ.  24/2017

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Aριθ. απόφασης  138/2017                     Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Έγκριση  ή  μη  του  πρώτου  Πρακτικού  του  συνοπτικού  μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο : « Εργασίες με μηχανήματα Δήμου 
Πύδνας Κολινδρού » .

      

Στο   Αιγίνιο  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  σήμερα  την 15η του  μήνα 
Δεκεμβρίου  2017   ημέρα   Παρασκευή   και  ώρα  9.30  π.μ.  συνήλθαν  σε 
συνεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής ύστερα από την αριθ. 16155/11-
12-2017 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της  Οικονομικής  Επιτροπής  που 
δόθηκε σε κάθε μέλος σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 .

       Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο των 
7 μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.

2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 

Κακάνης Κωνσταντίνος   

Δήμαρχος 

Δ.Σ. 

ως  Πρόεδρος

ως Μέλος

3. Πορφυρίδης Χριστόφορος Δ.Σ. ως Μέλος 



4. Βασιλειάδου Ξανθίππη Δ.Σ. ως Αντιπρόεδρος 

  

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 

1) Τουλούπας Νικόλαος  , Δ.Σ. ως Μέλος  ,  2) Ασλανίδου Αργυρούλα , Δ.Σ.  ως 
Μέλος και 3) Καζάς Παναγιώτης , Δ.Σ. , ως Μέλος  , ο οποίοι δεν προσήλθαν αν 
και κλήθηκαν νόμιμα .

          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του Δήμου 
Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      

               

   Ο Πρόεδρος   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Ο.Ε. και εισηγούμενος το 8ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών τα παρακάτω : 

 Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με 
την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει 

τη  διακήρυξη,  διεξάγει  και  κατακυρώνει  όλες  τις  δημοπρασίες  σύμφωνα  με  την 
κείμενη  νομοθεσία.  Για  τη  διεξαγωγή  των  δημοπρασιών  και  την  αξιολόγηση  των 

προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους 
υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες»

  Βάσει  της  124/2017 αποφάσεως  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  με  την  οποία 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο :  « Εργασίες με μηχανήματα 
Δήμου  Πύδνας  Κολινδρού  »,  εκδόθηκε  από  το  Δήμαρχο  η  προκήρυξη  του 

διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 17PROC002203594) .

  Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 28/11/2017 και έλαβαν   μέρος συνολικά 

δύο  (  2  )  συμμετέχοντες  από  τους  οποίους  έγιναν  δεκτοί  και  οι  δύο  ,  όπως 
αναφέρεται στο από 28-11-2017 πρακτικό διαγωνισμού  που συντάχθηκε  από την 

αρμόδια επιτροπή  .

  Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 117/2016 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, γνωμοδότησε με το από 28-11-2017  πρακτικό 



αξιολόγησης προς την οικονομική επιτροπή για την ανάδειξη της Δένης Αθανασίος 
& Σια Ε.Ε. , με έδρα το Αιγίνιο   ως προσωρινού αναδόχου για τα παρακάτω :

1. Ισοπεδωτής  (  grader )  ισχύος  190  ΗΡ  και  άνω  ,  τιμή  47.120,00  € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

  Επίσης η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 
117/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, γνωμοδότησε με το από 28-11-2017 

πρακτικό  αξιολόγησης  προς  την  οικονομική  επιτροπή  για  την  ανάδειξη  του 
Ελευθεροχωρινού Σ. Ηλία  , με έδρα τον Κολινδρό    ως προσωρινού αναδόχου 

για τα παρακάτω :

1. Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος  ισχύος 150ΗΡ και  άνω ,  τιμή 17.484,00  € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

2. Εκσκαφέας  ελαστιχοφόρος  ισχύος  120ΗΡ  και  άνω  ,  τιμή  1.178,00  € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

3. Φορτωτής  ελαστιχοφόρος  ισχύος  140ΗΡ  και  άνω  ,  τιμή  4.662,40  € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 Ύστερα από  τα  ανωτέρω και  σύμφωνα με  τις  σχετικές  διατάξεις,  η  Οικονομική 
Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016

2) τους όρους της υπ΄αριθ.13443/01-11-2017 διακήρυξης

3) το από 28-11-2017  πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού

4) Τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1 . Την έγκριση του από  28-11-2017  Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού ως 
έχει   και  την  ανάδειξη  ως  προσωρινού  μειοδότη  για  την  εργασία  με  τίτλο  :  « 
Εργασίες με μηχανήματα Δήμου Πύδνας Κολινδρού »  των παρακάτω :  

Α)  Δένης Αθανασίος & Σια Ε.Ε. , με έδρα το Αιγίνιο   ως προσωρινού αναδόχου 

για τα παρακάτω :



1. Ισοπεδωτής  (  grader )  ισχύος  190  ΗΡ  και  άνω  ,  τιμή  47.120,00  € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

Β)  Ελευθεροχωρινός  Σ.  Ηλίας   ,  με  έδρα  τον  Κολινδρό     ως  προσωρινού 
αναδόχου για τα παρακάτω :

1. Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος  ισχύος 150ΗΡ και  άνω ,  τιμή 17.484,00  € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

2. Εκσκαφέας  ελαστιχοφόρος  ισχύος  120ΗΡ  και  άνω  ,  τιμή  1.178,00  € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

3. Φορτωτής  ελαστιχοφόρος  ισχύος  140ΗΡ  και  άνω  ,  τιμή  4.662,40  € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

2.   Να  κληθούν  οι  προσωρινοί  μειοδότες  να  προσκομίσει  τα  απαραίτητα 

δικαιολογητικά σύμφωνα με την διακήρυξη . 

  Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 138/2017.

        Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 
                                                             Υπογραφές                      Τα Μέλη
                                                      Αιγίνιο 15– 12– 2017    

                    Ο Πρόεδρος 

      

            Ευάγγελος Β. Λαγδάρης              



A  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  24/2017

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Aριθ. απόφασης  139/2017                     Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Έγκριση  ή  μη  του  πρώτου  Πρακτικού  του  συνοπτικού  μειοδοτικού 
διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  με  τίτλο  :  «  Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού/μηχανολογικού  εξοπλισμού  αντλιοστασίων  για  το  έτος 
2018 » .

      

Στο   Αιγίνιο  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  σήμερα  την 15η του  μήνα 
Δεκεμβρίου  2017   ημέρα   Παρασκευή   και  ώρα  9.30  π.μ.  συνήλθαν  σε 
συνεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής ύστερα από την αριθ. 16155/11-
12-2017 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της  Οικονομικής  Επιτροπής  που 
δόθηκε σε κάθε μέλος σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 .

       Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο των 
7 μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ



1.

2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 

Κακάνης Κωνσταντίνος   

Δήμαρχος 

Δ.Σ. 

ως  Πρόεδρος

ως Μέλος

3.

4. 

Πορφυρίδης Χριστόφορος

Βασιλειάδου Ξανθίππη

Δ.Σ.

Δ.Σ.

ως Μέλος 

ως Αντιπρόεδρος 

  

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 

1) Τουλούπας Νικόλαος  , Δ.Σ. ως Μέλος  ,  2) Ασλανίδου Αργυρούλα , Δ.Σ.  ως 
Μέλος και 3) Καζάς Παναγιώτης , Δ.Σ. , ως Μέλος  , ο οποίοι δεν προσήλθαν αν 
και κλήθηκαν νόμιμα .

          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του Δήμου 
Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      

   Ο Πρόεδρος    κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Ο.Ε. και εισηγούμενος το 

9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών τα παρακάτω : 

 Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με 

την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει 
τη  διακήρυξη,  διεξάγει  και  κατακυρώνει  όλες  τις  δημοπρασίες  σύμφωνα  με  την 

κείμενη  νομοθεσία.  Για  τη  διεξαγωγή  των  δημοπρασιών  και  την  αξιολόγηση  των 
προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους 

υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες»

  Βάσει  της  123/2017 αποφάσεως  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  με  την  οποία 

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του 
συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια   με  τίτλο  :  «  Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού/μηχανολογικού  εξοπλισμού  αντλιοστασίων  για  το  έτος 
2018  »,  εκδόθηκε  από  το  Δήμαρχο  η  προκήρυξη  του  διαγωνισμού,  η  οποία 

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 17PROC002203532) .

  Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 23/11/2017 και έλαβε   μέρος  συνολικά δύο 

(  2  )  συμμετέχοντες  ,  από  τους  οποίους  έγιναν  δεκτός  ο  ένας   (  1  )   ,  όπως 



αναφέρεται στο από 23-11-2017 πρακτικό διαγωνισμού  που συντάχθηκε  από την 

αρμόδια επιτροπή  .

  Η προσφορά της εταιρίας με την επωνυμία ΥΔΡΕΜΠΟΡΙΑ Ι.Κ.Ε. δεν έγινε αποδεκτή 

δεν διέθετε τα απαραίτητα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα πρότυπα ποιότητας και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης που απαιτούνται από το άρθρο 2.2.7 της διακήρυξης ( 

ISO9001:2008 , ISO 14001: 2004 & OHSAS 18001 : 2007 ) .

  Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 117/2016 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, γνωμοδότησε με το από 23-11-2017  πρακτικό 
αξιολόγησης προς την οικονομική επιτροπή για την ανάδειξη της Πολυζώης Νίκος 
Α.Ε.  , με έδρα  τη Θεσσαλονίκη   ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού με 
προσφερόμενη τιμή το   ποσό των 70.345,45 € συμπεριλαμβανομένου   του   ΦΠΑ 

24 % .

 Ύστερα από τα ανωτέρω και  σύμφωνα με τις  ανωτέρω διατάξεις,  η  Οικονομική 

Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016

2) τους όρους της υπ΄αριθ.13444/01-11-2017 διακήρυξης

3) το από 23-11-2017  πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού

4) Τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1 . Την έγκριση του από  23-11-2017  Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού ως 

έχει   και  την  ανάδειξη  ως  προσωρινού  μειοδότη  για  την  προμήθεια  με  τίτλο  : 
«Προμήθεια  ηλεκτρολογικού/μηχανολογικού  εξοπλισμού  αντλιοστασίων 
για το έτος 2018»  την εταιρεία με την επωνυμία Πολυζώης Νίκος Α.Ε. , με έδρα 
τη  Θεσσαλονίκη  με  προσφερόμενη  τιμή  το    ποσό  των  70.345,45  € 

συμπεριλαμβανομένου  του   ΦΠΑ 24 %  .

2.  Να κληθεί ο προσωρινός μειοδότης να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

σύμφωνα με την διακήρυξη . 

  Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 139/2017.



        Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 
                                                             Υπογραφές                      Τα Μέλη
                                                      Αιγίνιο 15– 12– 2017    

                    Ο Πρόεδρος 

      

            Ευάγγελος Β. Λαγδάρης              
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