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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

∆ΗΜΟΣ  Έ∆ΕΣΣΑΣ   
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16ΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ  
ΣΤΙΣ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 159/2015      
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» 
 

Σήµερα Παρασκευή 14 Αυγούστου 2015 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Έδεσσας και 
ώρα 09:30π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 21.364/10-8-2015 του Προέδρου της, που είχε 
επιδοθεί σ’ όλα τα µέλη αυτής τακτικά και αναπληρωµατικά και είχε δηµοσιευθεί στο 
∆ηµοτικό Κατάστηµα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο 
παραπάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης. 

 Στη συνεδρίαση υπήρξε νόµιµη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα πέντε (5) από  τα 
εφτά (7)  µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Γιάννου ∆ήµαρχος 

Πρόεδρος 
2. Αναστάσιος ∆ίου  Τακτικό µέλος 
3. Ιωάννης Χατζόγλου Τακτικό µέλος 
4. Μιχάλης Σαµλίδης  Τακτικό µέλος 
5.Αντώνιος Ρυσάφης  Αντιπρόεδρος 
 

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

  

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ηµήτριος Γιάννου τήρησε τα 
πρακτικά της συνεδρίασης διότι απουσίαζε η τακτική υπάλληλος του ∆ήµου 
Ευαγγελία ∆ηµητριάδου  για την τήρηση αυτών. 
          Επίσης µετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση ο Γενικός 
Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Γ. ∆αλκαλίτσης. 
          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: 

•  Επικύρωση πρακτικού δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου «Έργα υποδοµής για την εγκατάσταση νέων οργάνων παιδικών χαρών» 
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         Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, 

Αποφασίζει οµόφωνα 
 

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 µοναδικό θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, θέτει 
υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής το µε αριθ. πρωτ. 20730/4-8-2015 πρακτικό 
ανοικτής δηµοπρασίας πρόχειρου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης το 
µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης πάνω στις τιµές του τιµολογίου της αριθ. 42/2015 
µελέτης του έργου, που έγινε στις 4-8-2015 από τριµελή επιτροπή που ορίστηκε µε 
την 147/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για το έργο «ΕΡΓΑ 
ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» 
συνολικού προϋπολογισµού είκοσι έξι χιλιάδων (26.000,00) ευρώ, που έχει ως εξής:  

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Στην 'Έδεσσα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 04-08-2015 και ώρα 10.00 π.µ. ύστερα από την 
αριθ. 20136/28-07-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση 

η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», που ορίστηκε µε την αριθ.147/2015 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Έδεσσας και αποτελούµενη από τους: 

1. Γεώργιο Γρεβενάρη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, τακτικό υπάλληλο ∆.Τ.Υ. & Π.∆.Ε., ως πρόεδρο 
2. Λεµονιά Γκουβά, Αρχιτέκτονα , τακτικό υπάλληλο ∆.Τ.Υ. & Π.∆.Ε., ως µέλος, 
3. Ελένη Σύρκου, Πολιτικό Μηχανικό, τακτικό υπάλληλο ∆.Τ.Υ. & Π.∆.Ε., ως µέλος 

 
για να διενεργήσει τον διαγωνισµό του ως άνω έργου, το οποίο χρηµατοδοτείται από ΣΑΤΑ και 
δηµοπρατείται σύµφωνα µε την αριθ. 20135/28-07-2015 διακήρυξη του ∆ηµάρχου 'Έδεσσας. 

 

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

 

1 ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 

2 ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

3 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΤΕΕ 

4  

5  

6  

 
Μετά την παρέλευση της 10.00 π.µ., όπως ορίζεται στη διακήρυξη, ο πρόεδρος της Ε.∆. 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.∆. σε δηµόσια συνεδρίαση, αποσφράγισε τους φακέλους των προσφορών των 
διαγωνιζοµένων µε τη σειρά επίδοσής τους και µονόγραψε και κατέγραψε τα έγγραφα και τα 
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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 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –  
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΕΠ  

1. ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Α.∆.Τ. 

ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΕ 130062 

ΑΡ. ΜΕΕΠ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΞΗ 

13900 ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ 2Η 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΙΣΧΥΟΣ 

33461 425,00€ 310 
 

2. ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Α.∆.Τ. 

ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΒ 367957 

ΑΡ. ΜΕΕΠ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΞΗ 

25773 ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ 1Η 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΙΣΧΥΟΣ 

33460 425,00€ 310 
 

3. ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΤΕΕ 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Α.∆.Τ. 

ΠΟΙΜΕΝΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΑΡ. ΜΕΕΠ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΞΗ 

22267 ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ 2Η 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΙΣΧΥΟΣ 

33474 420,00€ 310 
 

 

 

Ακολούθως, την ίδια ηµέρα δηλαδή στις 04-08-2015, 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 ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗ 
(Μέση 

Έκπτωση) 

1 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΤΕΕ 1% 

2 ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 2% 

3 ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3% 
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Οι δε διαγωνιζόµενοι κατέγραψαν ό,τι έκριναν χρήσιµο από το περιεχόµενο των υποβληθέντων 

φακέλων. Στη συνέχεια, η Ε.∆. 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.∆. ολοκλήρωσε το έργο της και οµόφωνα διαπίστωσε ότι οι υποβληθείσες τρεις (3) προσφορές, 

είναι παραδεκτές. Η Ε.∆., λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, και ύστερα από διαλογική συζήτηση. 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

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

 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

1 ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 

2 ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 

Β. Απορρίπτει     την προσφορά του εξής ενός διαγωνιζόµενου σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 

 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

1 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΤΕΕ 

  

Εξαιτίας του ότι προσκόµισε εγγυητική επιστολή ποσού 420,00€ µικρότερη από την ζητούµενη 

423,67 €. 

 

Β. Εισηγείται την ανάθεση του έργου στον ΠΑΡΑΣΧΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ο οποίος προσέφερε το 
µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ( 3% ) επί του προϋπολογισµού της µελέτης της Υπηρεσίας, για το 
έργο «ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ». 

 

Έτσι σήµερα 04/08/2015, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ολοκληρώνει και υπογράφει παρακάτω, το 
παρόν Πρακτικό και ακολούθως το διαβιβάζει προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Έδεσσας 
προς έγκριση. 

 

         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. 147/2015 απόφασή της ,  
γ) το αριθµ. 20730/4-8-2015  πρακτικό  της Επιτροπής διαγωνισµού,  
δ) την αριθ. 20135/28-7-2015 περιληπτική διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας 

πρόχειρου διαγωνισµού για το έργο «ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει το αποτέλεσµα της παραπάνω δηµοπρασίας  που έγινε στις 4-8-2015 

µπροστά στην αρµόδια επιτροπή διαγωνισµού του ∆ήµου για την ανάδειξη αναδόχου 
του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», προϋπολογισµού δαπάνης είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ 
(26.000,00€) µαζί µε τον ΦΠΑ κατά την οποία σύµφωνα µε το σχετικό πρακτικό  της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ανάδοχος του έργου αναδεικνύεται ο ΠΑΡΑΣΧΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ µε έδρα την Καλαµαριά Θεσσαλονίκης και ΑΦΜ-
105974093-, µε έκπτωση τρία τοις εκατό (3%) πάνω στις τιµές του τιµολογίου της 
αριθ. 42/2015 µελέτης του έργου της ∆/νσης Τ.Υ. & Πολεοδοµίας του ∆ήµου 
Έδεσσας. 

Για την εκτέλεση του έργου έχει ψηφιστεί µε την αριθ. 147/2015 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος του µε ΚΑ 02.30.7326.501 οικον. έτους 2015, 
πίστωση ποσού είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ (26.000,00€). 

 Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέµα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:30 π.µ. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 159/2015 
 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
κατωτέρω.  

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 
 
Ακριβές Απόσπασµα  
Έδεσσα  18-8-2015 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
 
 
 
 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Αντώνιος Ρυσάφης, Ιωάννης Χατζόγλου, Αναστάσιος 
∆ίου, Μιχαήλ Σαµλίδης. 
 

 
 
 
 
 
 
Αποδέκτες προς ενέργεια:  
- Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  
  Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 
-∆/νση Τ.Υ.& Πολεοδοµίας κ. Γ. Γρεβενάρη 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 
- ∆/νση Τ.Υ.& Πολεοδοµίας κ. Η. Γκουγιάννο 
- Λογιστήριο κ. Φ. Παρούτογλου 
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