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Θέμα: Έγκριση ή μη πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 

και τοποθέτηση κουφωμάτων στα 5ο και 8ο δημοτικά σχολεία και κατακύρωση 
του διαγωνισμού. 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1ε΄ 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 αριθμ. 497/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε 
η διενέργεια και της αριθμ. 645/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων στα 5ο και 8ο 
δημοτικά σχολεία, εκδόθηκε από τον Αντιδήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία 
αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:17PROC002164658). 

Στο διαγωνισμό έγιναν δεκτές τρεις εταιρείες, συγκεκριμένα οι εξής: 1) 
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, 2) Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ & 3) ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. 

Με την αριθμ. 790/2017 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής έγινε η έγκριση του από 
20.11.2017 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και η ανάδειξη της εταιρείας 
«Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ» ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού. 

Με την αριθμ. 866/2017 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής έγινε η έγκριση του από 
15.12.2017 πρακτικού της επιτροπής ενστάσεων διαγωνισμού και απορρίφθηκαν οι ενστάσεις 
των: 1. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ και 2. Θεόδωρου Θεοδωρίκα. 

Στις 24-1-2018 η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
και μετά τον έλεγχό τους, συνέταξε το υπ’ αρ. 2/24-1-2018 πρακτικό με το οποίο προτείνει 
την κατακύρωση της προμήθειας στην εταιρία «Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ» 

Η Οικονομική επιτροπή έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
2. Την αριθμ. 39344/30-10-2017 Διακήρυξη του διαγωνισμού. 
3. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές-Ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
4. Τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού. 
5. Την αριθμ. 539/22-8-2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για διάθεση πίστωσης και 

την αριθμ. 561/10-8-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
Καλείται να αποφασίσει: 
Την έγκριση ή μη του αριθμ. 2/24-01-2018 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων στα 5ο και 8ο δημοτικά σχολεία» και την 
κατακύρωση της προμήθειας στην εταιρεία «Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ» με ΑΦΜ:998530032, 
ΔΟΥ Βέροιας, Δ/νση: Σταδίου 47-Βέροια, έναντι του συνολικού ποσού των 48.283,00€ 
χωρίς ΦΠΑ (59.870,92€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 

Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
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