
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στην Κοζάνη σήµερα 5-7-2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Γραφείο της Οικονοµικής 
Επιτροπής στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 
175,176 και 177 του Ν. 3852/10, ύστερα από την αριθµ. 1006/30-6-2011 πρόσκληση του Προέδρου 
της Οικονοµικής Επιτροπής συγκεντρώθηκαν οι: 
ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                        ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                             ΜΕΛΟΣ  
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                 ΜΕΛΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                              ΜΕΛΟΣ 
ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                              ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  
ΣΗΜΑΝ∆ΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                       ΜΕΛΟΣ 
∆ΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ                                             ΜΕΛΟΣ 
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΛΟΣ 
όλοι µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 2/11 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου και την αριθµ. 1/11 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. ∆ιαπιστώθηκε 
νόµιµη απαρτία, δεδοµένου, ότι βρέθηκαν παρόντα, αν και κλήθηκαν νοµίµως,   οκτώ από τα εννέα 
µέλη. Χρέη Προέδρου την Οικονοµικής Επιτροπής άσκησε ο Αντιπρόεδρος αυτής λόγω απουσίας του 
Προέδρου. 
 Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Χατζηαποστόλου Βασίλειος, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών, η κα. Μουττωτού-∆ιούφα Κυριακή, Προϊστάµενη Γενικής ∆/νσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας, ο κ. Αναγνώστου Κων/νος Προϊστάµενος στο τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος 
της Π.Ε. Κοζάνης, ο κ. Τσιάµης Παναγιώτης Προϊστάµενος στο τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος (έδρα), 
κα. Παρασκευή Μπάθα Προϊσταµένη στο Τµήµα Προµηθειών, ο κ. Τσορµπατζίδης Θεολόγης, ∆/ντής 
στη ∆/νση Οικονοµικού (έδρα)  της Π.∆.Μ.  και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Άννα 
Ράπτη. 
 

7ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 

Απόφαση 480/11 
 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ 
ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.∆.Μ. ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α 
 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Βασίλειος Πάτρας, έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής  το υπ΄ αριθµ. 25582/1966/29-6-2011 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.∆.Μ., µε το 
οποίο ζητούν την έγκριση του πρακτικού διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου 
παροχής υπηρεσιών συντήρησης και ετήσιου περιοδικού ελέγχου ανελκυστήρων ∆ιοικητηρίου Π.Ε. 
Κοζάνης και ενός ανελκυστήρα στο κτίριο των υπηρεσιών της Π.∆.Μ. στην Πτολεµαΐδα, µε αριθµ. 
∆ιακήρυξης 6/2011.  

Σύµφωνα µε το πρακτικό στις 28/6/2011 συνήλθε η επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την 
αριθµ. 328/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και αποτελείται από τους: 
- Μόκια ∆ηµήτριο κλάδου ΤΕ Μηχανικών ως πρόεδρο (αναπληρωµατικό µέλος) 
- Στόϊκου Βάϊα κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (τακτικό µέλος) 
- Καληµέρη Ευαγγελία κλάδου ΤΕ Πληροφορικής (αναπληρωµατικό µέλος) 
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Και την Βαλταδώρου Αναστασία, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού Λογιστικού ως γραµµατέα, προκειµένου να 
προβούν στις διαδικασίες διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισµού που εγκρίθηκε µε την αριθµ. 
327/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 Στην επιτροπή προσήλθαν και παρέδωσαν φακέλους προσφορών οι πιο κάτω διαγωνιζόµενοι: 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
1 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Ζ. ΛΑΖΑΡΟΣ 
2 ΝΙΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
 Η επιτροπή στην αποσφράγιση των φακέλων διαπίστωσε ότι κάθε φάκελος προσφοράς 
περιέχει και τα τρία τµήµατα (το φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής, το φάκελο τεχνικής προσφοράς 
και το φάκελο οικονοµικής προσφοράς). 
 Στην συνέχεια αφού ελέγχθηκαν για κάθε διαγωνιζόµενο η εγγυητική επιστολή συµµετοχής 
και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά συµµετοχής , διαπίστωσε ότι ο δεύτερος διαγωνιζόµενος δεν είχε τις 
υπεύθυνες δηλώσεις θεωρηµένες για το γνήσιο της υπογραφής τους και σύµφωνα µε την 
υποπαράγραφο 1.Β της παραγράφου ΙΙ του άρθρου 1 του παραρτήµατος Β η επιτροπή θέτει το δεύτερο 
διαγωνιζόµενο εκτός διαγωνισµού. 
 Στην συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του φακέλου της Τεχνικής προσφοράς του 
πρώτου διαγωνιζόµενου και τη βρήκε σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης. 
 
 Το λόγο πήρε το µέλος κ. Βογιατζής Εµµανουήλ και είπε ότι η διεξαγωγή του διαγωνισµού µε 
τη διαδικασία του πρόχειρου ήταν τέτοιος που έδειξε ότι από τους δύο συµµετέχοντες στο πρόχειρο 
διαγωνισµό ο ένας από τους δύο κατ΄ ουσίας δεν πήρε µέρος παρά µόνο προσήλθε σ΄ αυτόν, αφού δεν 
επέβαλε σχεδόν κανένα δικαιολογητικό που ζητούσε ο πιο πάνω πρόχειρος διαγωνισµός. Έτσι αυτό 
που προέκυψε ήταν αυτό που λέγεται (µοίρασµα των έργων) εγώ χτυπάω αυτό το έργο, εσύ το άλλο. 
 Στην εισήγηση δεν φαίνεται και το τίµηµα (κόστος) της εργολαβίας. Για τους λόγους αυτούς 
συν του ότι ήταν πρόχειρος ο διαγωνισµός καταψηφίζει την έγκριση του πρακτικού του εν λόγω 
διαγωνισµού. 
   

Η Οικονοµική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση  
 

Αποφασίζει 
 
Κατά πλειοψηφία την έγκριση του πρακτικού διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού 

ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης και ετήσιου περιοδικού ελέγχου ανελκυστήρων 
∆ιοικητηρίου Π.Ε. Κοζάνης και ενός ανελκυστήρα στο κτίριο των υπηρεσιών της Π.∆.Μ. στην 
Πτολεµαΐδα, µε αριθµ. ∆ιακήρυξης 6/2011. Μειοψήφησε το µέλος κ. Βογιατζής Εµµανουήλ. 

 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 

  1. ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                             
 

 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

 2. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 
 

  3. ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 
 

  4 ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 
 

  5. ΣΗΜΑΝ∆ΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
 
 

  6. ∆ΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ 
 

  7. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
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