
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 15ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 149/2015    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
11.   ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ  ΤΟΥ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ   
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ    «ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ   
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ»  .  

Σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα 09:30 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 18960/13-7-2015 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 τέσσερα (4) από 
τα εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος

Πρόεδρος
2. Αναστάσιος Δίου    Τακτικό μέλος
3. Ιωάννης Χατζόγλου Ιωάννης 
4. Μιχάλης Σαμλίδης      Τακτικό μέλος

1.Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος
2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό 
μέλος
3.Αντώνιος Ρυσάφης  Αντιπρόεδρος

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 συζητηθεί 
σήμερα ως κατεπείγον,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  της  παρ.  3 του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), το παρακάτω θέμα:

1.  Επικύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού 
ακινήτου (παλαιό Λατομείο) της Τ. Κ. Μεσημερίου του Δήμου.

         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις  
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
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κρίνει  το  ανωτέρω  θέμα  ως  κατεπείγον,  το  οποίο  πρέπει  να  συζητηθεί  σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και 
να ληφθεί σχετική απόφαση. 
      Ο Πρόεδρος που εισηγείται το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη της 
Οικονομικής Επιτροπής το με αριθ. πρωτ. 18513/7-7-2015 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 31/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
για την «ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδων (30.000,00€), που έχει 
ως εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στην 'Έδεσσα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 07-07-2015 και ώρα 10.00 π.μ. ύστερα από την αριθ. 
17936/30-06-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή 
Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του έργου «ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ», που ορίστηκε με την αριθ.121/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Έδεσσας και αποτελούμενη από τους:

1. Σπυρίδων Μακατσώρη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε., τακτικό υπάλληλο Δ.Τ.Υ. & Π.Δ.Ε., ως πρόεδρο
2. Ελισσάβετ Αντωνιάδου, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε., τακτικό υπάλληλο Δ.Τ.Υ. & Π.Δ.Ε., ως μέλος,
3. Ιωάννη Καντούτση, Αρχιτέκτονα Μηχανικό Π.Ε., τακτικό υπάλληλο Δ.Τ.Υ. & Π.Δ.Ε., ως μέλος

για να διενεργήσει τον διαγωνισμό του ως άνω έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και δημοπρατείται 
σύμφωνα με την αριθ. 17842/18-06-2015 διακήρυξη του Δημάρχου 'Έδεσσας.

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν και υπέβαλαν προσφορές οι κατωτέρω εργοληπτικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τον 
ακόλουθο Πίνακα Συμμετοχής:

1 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

2 ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε. – «ΤΟΜΗ Ο.Ε.»

3 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μετά την παρέλευση της 10.00 π.μ., όπως ορίζεται στη διακήρυξη, ο πρόεδρος της Ε.Δ. κήρυξε τη λήξη του 
χρόνου παράδοσης των προσφορών και στη συνέχεια επικοινώνησε με την υπηρεσία πρωτοκόλλου και 
διαπίστωσε ότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά ταχυδρομικώς.

Εν συνεχεία, η Ε.Δ. σε δημόσια συνεδρίαση, αποσφράγισε τους φακέλους των προσφορών των διαγωνιζομένων 
με τη σειρά επίδοσής τους και μονόγραψε και κατέγραψε τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που περιέχονται 
σε αυτές σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.1 παρ. γ και παρ. δ της διακήρυξης και κατάρτισε τον 
Πίνακα Παραλαβής Προσφορών ως ακολούθως:

Α
/
Α

ΦΑΚΕΛΟΙ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΕΠ 

1
.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
ΠΕΤΡΙΔΗΣ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Α.Δ.Τ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΙ 894573

ΑΡ. ΜΕΕΠ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΞΗ
21900 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ-33395/02-07-
2015 488,00 € 310 ΗΜΕΡΕΣ

2

ΑΔΑ: 7ΣΒ9ΩΡΠ-Μ77



2
.

ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ- 
ΜΗΤΣΟΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
Ο.Ε. «ΤΟΜΗ 
Ο.Ε.»

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Α.Δ.Τ.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΑΙ 346614

ΑΡ. ΜΕΕΠ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΞΗ

22685 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓ
ΙΚΑ 1η

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ-33392/02-07-
2015 488,00 € 310 ΗΜΕΡΕΣ

3
.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Α.Δ.Τ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΒ 871963

ΑΡ. ΜΕΕΠ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΞΗ

8330 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚ
Α 1η

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ-33393/02-
07-2015 488,00 € 310 ΗΜΕΡΕΣ

Ακολούθως, την ίδια ημέρα δηλαδή στις 07-07-2015, η επιτροπή διαγωνισμού παρουσία των διαγωνιζομένων, 
αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές και ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία για κάθε διαγωνιζόμενο. Οι 
προσφορές καταχωρήθηκαν στον Πίνακα Καταχώρησης Οικονομικών Προσφορών κατά τη σειρά 
μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά) ως ακολούθως:

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗ (Μέση Έκπτωση)

1 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 3,00%

2 ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε. – «ΤΟΜΗ Ο.Ε.» 1,00%

3 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1,00%

Οι δε διαγωνιζόμενοι κατέγραψαν ότι έκριναν χρήσιμο από το περιεχόμενο των υποβληθέντων φακέλων. Στη 
συνέχεια, η Ε.Δ. ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, άρχισε την 
διαδικασία του ελέγχου των δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 4, 
21, 22, 23, 24 της διακήρυξης. Έγινε ο έλεγχος των διαγωνιζομένων, ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας και η 
εξακρίβωση της γνησιότητας των υποβληθέντων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και η διαδικασία 
ολοκληρώθηκε αυθημερόν. Η Ε.Δ. ολοκλήρωσε το έργο της και ομόφωνα διαπίστωσε ότι οι υποβληθείσες τρεις 
(3) προσφορές, είναι παραδεκτές. Η Ε.Δ., λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, και ύστερα από διαλογική 
συζήτηση.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Αποδέχεται τις προσφορές των εξής τριών διαγωνιζομένων ως παραδεκτές, σύμφωνα με τον ακόλουθο 
πίνακα:

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ

1 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

2 ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε. – «ΤΟΜΗ Ο.Ε.»

3 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Β. Εισηγείται την ανάθεση του έργου στον ΠΕΤΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ο οποίος 
προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (3,00%) επί του προϋπολογισμού της μελέτης της Υπηρεσίας, για 
το έργο «ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ».

Έτσι σήμερα 07/07/2015, η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει και υπογράφει παρακάτω, το παρόν 
Πρακτικό και ακολούθως το διαβιβάζει προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας προς έγκριση.
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         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. 121/2015 απόφασή της , 
γ) το αριθμ. 18513/7-7-2015  πρακτικό  της Επιτροπής διαγωνισμού, 
δ)  την  αριθ.  17842/18-6-2015  περιληπτική  διακήρυξη   πρόχειρου 

διαγωνισμού για την «ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το αποτέλεσμα της παραπάνω δημοπρασίας  που έγινε στις 7-7-2015 
μπροστά στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού του Δήμου για την ανάδειξη αναδόχου 
του έργου «ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης τριάντα ευρώ (30.000,00€) μαζί 
με  τον  ΦΠΑ  κατά  την  οποία  σύμφωνα  με  το  σχετικό  πρακτικό   της  Επιτροπής 
Διαγωνισμού  ανάδοχος  (προσωρινός)  του  έργου  αναδεικνύεται  ο  ΠΕΤΡΙΔΗΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ με έδρα την Έδεσσα και ΑΦΜ-105996015-, 
με έκπτωση τρία τοις εκατό (3%) πάνω στις τιμές του τιμολογίου της αριθ. 31/2015 
μελέτης του έργου της Δ/νσης Τ.Υ. & Π του Δήμου Έδεσσας.

Για την εκτέλεση του έργου έχει ψηφιστεί με την αριθ. 121/2015 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος του με ΚΑ  02.20.7335.501  οικον. έτους 2015, 
πίστωση ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€).

 Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:15 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 149/2015
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα  22-7-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ιωάννης  Χατζόγλου,  Αναστάσιος  Δίου,  Μιχαήλ 
Σαμλίδης.

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