
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 20ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 187/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
8.    ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ   
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΈΔΕΣΣΑΣ – Β’ ΦΑΣΗ».

Σήμερα Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00  π.μ.  συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  18.141/20-9-2019  του  Προέδρου  της,  που  είχε 
επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 
του  Ν.  4555/2018  (ΦΕΚ  Α΄133)  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 και τα εφτά (7)  μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Τακτ. μέλος,
3. Αναστασία  Ιατρίδου-Βλαδίκα- 

Τακτ. μέλος,
4.  Κωνσταντίνος  Λαμπρόπουλος  –

Αναπλ. μέλος. μέλος,
5. Αλέξανδρος  Πασχάλης-Αναπλ. 

μέλος.
6. Αντώνιος Ρυσάφης-Τακτ. μέλος,
7. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος.

1. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
2. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτ. μέλος.

         Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν αλλά δεν παρίστανται, οι 
Πρόεδροι  των  Κοινοτήτων  του  Δήμου που  στην  ημερήσια  διάταξη  περιλαμβάνονται 
θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους.
           Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου, τακτική υπάλληλος 
του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
         Το αναπληρωματικό μέλος Αλέξανδρος Πασχάλης αποχώρησε από την συνεδρίαση 
μετά την συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
         Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη 
της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν το θέμα 
της ημερήσιας διάταξης.
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         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής το από 30-8-2019 πρακτικό Δημοπρασίας του ανοικτού 
ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού  με  αριθ.  Συστ.  84053,  για  την  ανάδειξη  προσωρινού 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας – Β’ 
φάση»,  με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφοράς μόνο βάσει της τιμής, το οποίο έχει ως εξής: 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 1
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Επισκευή ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας – Β’ φάση»
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 84053

1.- Οι παρακάτω υπογράφοντες:
1.Χριστοπούλου Μαρία
2.Τζανέσης Μιχαήλ
3.Κωδωνά Μαρία

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε. Δ.) του παραπάνω έργου,

Έχοντας υπόψη:
1.Την αριθμ. 166/2019  απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Έδεσσας περί συγκρότησης των μελών  
της επιτροπής διαγωνισμού του ως άνω έργου και το πρακτικό διενέργειας κλήρωσης των  
μελών της παραπάνω Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.)
2.Το Ν. 4412/2016
3.Τα τεύχη Δημοπράτησης του έργου
4.Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης που είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής  
άποψης

προσφορά  μόνο  βάσει  της  τιμής  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  95  παρ.  2  περ.  α  του  
Ν4412/2016.  συγκεντρωθήκαμε  την 30-08-2019 ημέρα Παρασκευή και  ώρα 10:00 
π.μ., σε εκτέλεση, της αρ. 166/2019 απόφασης της Ο.Ε. Δήμου Έδεσσας για να προβούμε  
στην  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών  του  διαγωνισμού  σύμφωνα  με  τα  
διαλαμβανόμενα στη Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας.

2.- Η  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών  ήταν  η 26-08-
2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

3.- Μετά την  καταληκτική  ημερομηνία υποβολής  προσφορών και  πριν  την  ηλεκτρονική  
αποσφράγιση,  η  αναθέτουσα  αρχή  προέβη  στην  αποστολή  (μέσω  της  λειτουργίας  
«Επικοινωνία»  στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς») του καταλόγου συμμετεχόντων, όπως  
αυτός  παράχθηκε από το Υποσύστημα (με Ημ/νία Δημιουργίας:  26/08/2019 15:10:03  
και αρ. 616CAA966E9F86532DA231690A6C6705.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
1 Χ. ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
2 ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ 
4 ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
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4.- Στη συνέχεια ως μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, την 30-8-2019 ημέρα Παρασκευή 
 και  ώρα 10:00  π.μ. προβήκαμε  σε  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  του  υποφακέλου  
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”.

5.- Όλες οι προσφορές είχαν  υποβάλει ηλεκτρονική εγγυητική μαζί με τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής και επομένως δεν είχαν υποχρέωση προσκόμισης σε έντυπη μορφή εντός τριών  
ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή,  σύμφωνα με  τα  οριζόμενα  στο  ίδιο  άρθρο  της  
Διακήρυξης.

6.- Μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση,  η  Ε.Δ.  προχώρησε  στην  αποστολή  (μέσω  της  
λειτουργίας  «Επικοινωνία»  του  Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού  στη  Διαδικτυακή  Πύλη  
«Προμηθεύς»)  του σχετικού κατάλογου μειοδοσίας  όπως παράχθηκε από  το Υποσύστημα 
30/08/2019 και αρ. E2DFD84C249C27887FB8F4EF0A8211AF.

7.- Κατόπιν  η  Ε.Δ.  προέβη,  κατά  σειρά  μειοδοσίας,  σε  έλεγχο  της  ολόγραφης  και  
αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και  της ομαλής μεταξύ τους  
σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.
Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε από την Επιτροπή  
Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95  
και 98 του ν. 4412/2016

8. – Μετά από τα παραπάνω η σειρά μειοδοσίας διαμορφώνεται ως 
εξής :

 
Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό Ποσό προ Παρατηρήσεις

   ΦΠΑ  
1 ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 53,97% 21.196,06 Δεκτός 
2 ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 51,00% 22.562,32 Δεκτός
3 Χ. ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 45,03% 25.309,94 Δεκτός
4 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ.  ΚΑΙΡΙΔΗΣ 45,00% 25.325,06 Δεκτός

9. – Στη συνέχεια η Ε.Δ. έλεγξε την 26-08-2019 τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου  
24.2 της διακήρυξης του έργου κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο  
μειοδότη.

10. -Οι εγγυητικές συμμετοχής (όλες ηλεκτρονικές)  ήταν  από ΤΜΕΔΕ και  βεβαιώθηκε η  
εγκυρότητά τους μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://validate.tmede.gr.

11. – Από τα παραπάνω προέκυψε ότι την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης  
προσφορά  την  έκανε  η  Εργοληπτική  Επιχείρηση «ΡΩΣΣΙΟΥ  ΒΙΡΓΙΝΙΑ  ΤΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 53,97 %.
12.– Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η επιτροπή διαγωνισμού

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Επισκευή  ασφαλτοστρώσεων  Δήμου  Έδεσσας  –  Β’  φάση» με  μέση 
έκπτωση 53,97 % συνολική προσφορά 21.196,06  € χωρίς ΦΠΑ και 26.283,12 
€ με ΦΠΑ 24%.
Η οποία αναλύεται ως εξής:

1.Σύνολο Εργασιών: 15.619,80 €

2.ΓΕ & ΟΕ 18%: 2.811,56 €
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3.Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%: 18.431,36 €

4.Απρόβλεπτα 15%: 2.764,70 €

5.Σύνολο: 21.196,06 €

6. Φ.Π.Α 24%:    5.087,06 € 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο :                              26.283,12 €

            Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά.

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 Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 ( ΦΕΚ  Α΄134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 
διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα 
ζητήματα»,

β) την αριθ. 166/2019 απόφασή της, 
γ) το από 30-8-2019  πρακτικό  της Επιτροπής διαγωνισμού, 
δ)την  αριθ.  πρωτ.  14883/30-7-2019  διακήρυξη  ανοικτού  ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο  «Επισκευή  ασφαλτοστρώσεων 
Δήμου Έδεσσας – Β’ φάση»,

Αποφασίζει ομόφωνα
          Α. Την έγκριση του από 30-8-2019 πρακτικού  της Επιτροπής διαγωνισμού.

              Β. Την ανάδειξη της Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», με ΑΦΜ -051679561- και έδρα την οδό Τσιμισκή 15 της πόλης της 
Έδεσσας, ως αναδόχου (προσωρινού) για την  εκτέλεση του έργου με τίτλο «Επισκευή 
ασφαλτοστρώσεων  Δήμου  Έδεσσας  –  Β’  φάση», προϋπολογισμού  πενήντα  επτά 
χιλιάδων  ενενήντα  έξι  ευρώ  και  πενήντα  εννιά  λεπτών  (57.096,59€) 
συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.,  η  οποία  προσέφερε   το  μεγαλύτερο  ποσοστό 
έκπτωσης, πενήντα τρία κόμμα ενενήντα επτά τοις εκατό (53,97%), πάνω στις τιμές του 
τιμολογίου της  αρ. 11/2019  μελέτης της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας. 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:20 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 187/2019.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 24-9-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Κωνσταντίνος  Λαμπρόπουλος  (Αναπλ.  μέλος), 
Αλέξανδρος  Πασχάλης  (Αναπλ.  μέλος),  Ιωάννης 
Τσεπκεντζής, Αντώνιος Ρυσάφης. 

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού κα Μαρία Χριστοπούλου.

4



Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας Ηλία Γκουγιάννο
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