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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 48/2015    

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1.   ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΠΙΛΟΓΗ   
ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ  ΛΟΓΩ  ΚΑΙΡΙΚΩΝ 
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ».

Σήμερα Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα  12:00 συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη πρόσκληση αριθμ. πρωτ. 7404/19-3-2015 του Προέδρου της, που είχε 
επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί 
στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας,  για να συζητήσει και να πάρει  απόφαση στο 
παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα έξι (6) από  τα 
εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος

Πρόεδρος
2. Αντώνιος Ρυσάφης       Αντιπρόεδρος
3. Αναστάσιος Δίου        Τακτικό μέλος
4. Ιωάννης Χατζόγλου     Τακτικό μέλος 
5. Μιχάλης Σαμλίδης     Τακτικό μέλος 
6. Χρήστος Πέτκος          Αναπλ. μέλος

1. Χρήστος. Πισλίνας Τακτικό μέλος
2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό 

μέλος

Στη  συνεδρίαση παραβρέθηκε  και  η  Ευαγγελία  Δημητριάδου  τακτική 
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
          Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση ο Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης .
          Ο Πρόεδρος  ύστερα από τη διαπίστωση ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία 
κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να 
συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  της παρ.  3 του 
άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα:

1.  Έγκριση πρακτικού (πρόχειρου διαγωνισμού) για την επιλογή αναδόχου του 
έργου «Αποκατάσταση βατότητας λόγω καιρικών συνθηκών του ορεινού 
δικτύου του Δήμου Έδεσσας».

2. Ψήφιση πιστώσεων της 9ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου.
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          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποίο πρέπει να συζητηθούν σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) 
και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 
      Ο Πρόεδρος που εισηγείται το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη 
της Οικονομικής Επιτροπής το με αριθ. πρωτ. 6374/10-3-2015 πρακτικό πρόχειρου 
διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης πάνω στις 
τιμές του τιμολογίου της αριθ. 4/2015 μελέτης του έργου, που έγινε στις 10-3-2015 από 
τριμελή επιτροπή που ορίστηκε με την 21/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
για την «Αποκατάσταση βατότητας λόγω καιρικών συνθηκών του ορεινού δικτύου 
του Δήμου Έδεσσας» συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00€, που έχει ως εξής: 

Στην Έδεσσα, την    10- 3 - 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Έδεσσας,

οι κάτωθι  υπογεγραμμένοι μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου Έδεσσας :

1. Σάββας Νεσλεχανίδης ως Πρόεδρος, τακτικός υπάλληλος Δήμου Έδεσσας

2. Χριστίνα Ασημακοπούλου ως μέλος, τακτικός υπάλληλος Δήμου Έδεσσας

3. Ιωάννης Καντούτσης ως μέλος, τακτικός υπάλληλος Δήμου Έδεσσας

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού και οριστήκαμε με την αριθ. 21/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Έδεσσας, έχοντες υπόψη την Διακήρυξη της δημοπρασίας του έργου του θέματος, συγκεντρωθήκαμε 

έγκαιρα στον οριζόμενο χώρο και καλέσαμε τους ενδιαφερόμενους για τη δημοπρασία του παραπάνω έργου να 

προσέλθουν για την επίδοση των προσφορών τους. Αφού πέρασε η ώρα 10,00 πμ, ώρα λήξης κατάθεσης των 

προσφορών όπως ορίζεται στην διακήρυξη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κάλεσε τρεις φορές για να καταθέσει και 

άλλος διαγωνιζόμενος προσφορά και αφού δεν παρουσιάστηκε κανείς έκλεισε την Δημοπρασία. Έως την ώρα αυτή 

προσήλθαν ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατέθεσαν τις προσφορές τους οι παρακάτω :

α
/
α

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ
   ΑΡΙΘ..ΜΕΕΠ

   ΤΑΞΗ-ΚΑΤΗΓ

ΙΣΧ. 
ΠΤ
ΥΧ.

ΕΚΠ. 
ΟΙΚ. 

ΥΠΟΧ
Ρ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΦΟΡΕΑΣ - ΑΡΘ. 

ΠΟΣΟ

ΔΗΛ. 
Ν. 

1599/
86

ΕΚΠ. 
ΤΥΠΙΚ. 
ΠΡΟΫΠ

ΟΘ.

ΕΚ
Π 
%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ΤΟΜΗ Ο.Ε 22685
1Η ΟΔΟΠ

ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
αρ. 32991/6-3-

2015 
=►1000,00€

ΝΑΙ ΝΑΙ

2 ΚΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 22804
Α2- ΟΔΟΠ. ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
αρ. 32993/06-3-

2015 =►980,00€
ΝΑΙ ΝΑΙ

3
ΛΕΠΙΤΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

111
εμπειρ. ΟΔΟΠ 

(ΧΩΜ.)
53.000 ευρώ

ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚ
ΩΝ

αρ. 34669/9-3-
2015 =►975,61€

ΝΑΙ ΝΑΙ   

                                                                                                             
Κατόπιν η επιτροπή κατέγραψε στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά του κάθε διαγωνιζομένου που 

περιέχονται  στο  φάκελο  του.  Στη  συνέχεια  αποσφραγίστηκαν  οι  οικονομικές  προσφορές  και  ελέγχθηκε  το 
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παραδεκτό  των  οικονομικών  προσφορών  σύμφωνα  με  την  διακήρυξη.  Κατόπιν  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού 

ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά μειοδοσίας, έλεγξε, την έγκυρη συμμετοχή των 

διαγωνιζομένων, σύμφωνα με τα  άρθρα 21,22,23,24 της Διακήρυξης.

Μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών  προέκυψε ότι η  συμμετοχή του ΛΕΠΙΤΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ θα πρέπει 

να  απορριφθεί  γιατί στη βεβαίωση εμπειροτέχνη αναφέρεται ότι η επιχείρηση του έχει άδεια εκτέλεσης έργων 

Οδοποιίας, αποκλειστικότητα μόνο για χωματουργικά έργα και όχι ασφαλτικά.    

Η  Επιτροπή  του  διαγωνισμού  με  ευθύνη  του  Προέδρου  της,  πριν  την  ολοκλήρωση  του  πρακτικού 

δημοπρασίας,  επικοινώνησε  εγγράφως  με   το  ΤΣΜΕΔΕ  καθώς  και  το  ταμείο  παρακαταθηκών  και  Δανείων 

Έδεσσας  που  φέρονται  να  έχουν  εκδώσει  τις  εγγυητικές  επιστολές  συμμετοχής  όλων  των  διαγωνιζομένων, 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Η Επιτροπή μετά την παραπάνω διαδικασία και αφού έγινε ο έλεγχος της εγκυρότητάς των εγγυητικών 

επιστολών συμμετοχής, ολοκλήρωσε σήμερα      10-3-2015 το πρακτικό του ανοιχτού διαγωνισμού του ανωτέρω 

έργου και αφού προέκυψε η παρακάτω σειρά μειοδοσίας

α
/
α

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ
   ΑΡΙΘ..ΜΕΕΠ

   ΤΑΞΗ-ΚΑΤΗΓ

ΙΣΧ. 
ΠΤ
ΥΧ.

ΕΚΠ. 
ΟΙΚ. 

ΥΠΟΧΡ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΦΟΡΕΑΣ - ΑΡΘ. 

ΠΟΣΟ

ΔΗΛ. 
Ν. 

1599/
86

ΕΚΠ. 
ΤΥΠΙΚ. 
ΠΡΟΫΠ

ΟΘ.

ΕΚ
Π 
%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ
ΕΙΣ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ΚΟΥΤΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

22804
Α2- ΟΔΟΠ. ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
αρ. 32993/06-3-

2015 =►980,00€
ΝΑΙ ΝΑΙ 3

2
ΤΟΜΗ Ο.Ε 22685

1Η ΟΔΟΠ
ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
αρ. 32991/6-3-

2015 
=►1000,00€

ΝΑΙ ΝΑΙ     2

ε ι σ η γ ε ί τ α ι
ομόφωνα  προς  την Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας την  απόρριψη  του  τρίτου  μειοδότη 

ΛΕΠΙΤΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και    την  ανάθεση της κατασκευής  του έργου «Αποκατάσταση βατότητας  λόγω 
καιρικών συνθηκών του ορεινού οδικού δικτύου του Δήμου Έδεσσας» στον «ΚΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ» ο 

οποίος προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης   3%, πάνω στις τιμές του τιμολογίου της  4/2015 

μελέτης του έργου.

           Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Σάββας Νεσλεχανίδης

2. Χριστίνα Ασημακοπούλου

3. Ιωάννης Καντούτσης
       
      Ενόψει  των  ανωτέρω  ο  Πρόεδρος  καλεί  την  Οικονομική  Επιτροπή  να 
αποφασίσει σχετικά, δηλαδή να κατακυρώσει το αποτέλεσμα της  δημοπρασίας.

Η  Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού εξέτασε με 
προσοχή τα στοιχεία της δημοπρασίας και αφού διαπίστωσε ότι αυτή έχει διεξαχθεί 
νομότυπα έλαβε υπόψη της: 

α) τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010)
β) την αριθμ. 21/2015 απόφασή της , 
γ) το αριθμ. 6374/10-3-2015  πρακτικό  της Επιτροπής διαγωνισμού, 
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δ)  την  αριθ.  4906/26-2-2015  περιληπτική  διακήρυξη   πρόχειρου 
διαγωνισμού για την «Αποκατάσταση βατότητας λόγω καιρικών συνθηκών του 
ορεινού οδικού δικτύου του Δήμου Έδεσσας»

Αποφασίζει ομόφωνα

1.Απορρίπτει  τον  τρίτο  μειοδότη  Λεπίτκα  Νικόλαο  για  τους  λόγους  που 
αναφέρονται στο προαναφερόμενο με αριθ. πρωτ, 6374/10-3-2015, πρακτικό του 
Διαγωνισμού.

2.Κατακυρώνει  το αποτέλεσμα του παραπάνω διαγωνισμού που έγινε μετά 
από  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  από  την  αρμόδια  Επιτροπή 
Διαγωνισμού του Δήμου, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση 
βατότητας λόγω καιρικών συνθηκών του ορεινού οδικού δικτύου του Δήμου 
Έδεσσας» με σύνολο δαπάνης εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€) μαζί με τον ΦΠΑ, 
κατά  την  οποία  σύμφωνα  με  το  σχετικό  πρακτικό  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού 
ανάδοχος  (προσωρινός)  του  έργου  αναδεικνύεται  ο  Κουτής  Βασίλειος  του 
Κωνσταντίνου με έδρα την Έδεσσα και ΑΦΜ-135010198-.  

Για την εκτέλεση του έργου έχει ψηφιστεί με την αριθ. 21/2015 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος του με ΚΑ 02.30.7333.514 οικον. έτους 2015, 
πίστωση ποσού 60.000,00€.

   Η συνεδρίαση διεκόπη λόγω του προχωρημένου της ώρας  επειδή η 
συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης απαιτεί πολύ χρόνο,  για να 
συνεχιστεί την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 στις 11:00π.μ. στο Δημοτικό 
Κατάστημα Έδεσσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 48/2015
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα  30-3-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αναστάσιος  Δίου,  Μιχαήλ  Σαμλίδης, 
Ιωάννης  Χατζόγλου,  Χρήστος  Πισλίνας, 
Χρήστος Πέτκος (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης 
  Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας
-Δ/νση Τ.Υ.&Π. κ. Σάββα Νεσλεχανίδη
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Δ/νση Τ.Υ.& Π. κ. Ηλία Γκουγιάννο
- Λογιστήριο κ. Φ. Παρούτογλου
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