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ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  285/2015    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
4.   ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ  ΤΟΥ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ   
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   «ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ. ΑΓ.   
ΦΩΤΕΙΝΗΣ»  .  

Σήμερα Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 31464/4-12-2015 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. Ιωάννης Χατζόγλου Τακτικό μέλος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης  Τακτικό μέλος,
4. Χρήστος Πέτκος Αναπλ. μέλος.

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

μέλος,
4. Αναστάσιος Δίου 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 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. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση οικ. 
Κλεισοχωρίου».

       Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και  αφού είδε  τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,
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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 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη της 
Οικονομικής Επιτροπής το με αριθ. πρωτ. 31150/1-12-2015 πρακτικό διαγωνισμού 
ανοικτής  δημοπρασίας,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  το  σύστημα προσφοράς  με  επί 
μέρους ποσοστό έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας 
των προσφερόμενων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, που έγινε στις 1-12-2015 από 
τριμελή  επιτροπή  που  ορίστηκε  με  την  258/2015  απόφαση  της  Οικονομικής 
Επιτροπής, για το έργο «ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ» 
συνολικού προϋπολογισμού εκατόν ογδόντα εννιά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ 
(189.420,00€), που έχει ως εξής:
        Στην Έδεσσα, την 01-12 -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. Ελισάβετ Αντωνιάδου ως μέλος, τακτικός υπάλληλος Δήμου Έδεσσας

3. Θεόδωρος Δανιηλίδης ως μέλος, τακτικός υπάλληλος Δήμου Έδεσσας

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού και οριστήκαμε με την αριθ. 258/2015 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. 

ΥΠΟΧΡ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΦΟΡΕΑΣ - 
ΑΡΘ. ΠΟΣΟ

ΔΗΛ. 
Ν. 

1599/
86

ΕΚΠ. 
ΤΥΠΙΚ

. 
ΠΡΟΫ
ΠΟΘ.

ΕΚ
Π 
%

ΠΑΡΑΤ
ΗΡΗΣΕ

ΙΣ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 13900
2Η ΥΔΡ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
αρ. 33799/25-11-2015 

=►3080,00€
ΝΑΙ ΝΑΙ 2%

2 ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 18031
4Η ΥΔΡ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
αρ. 33809/30-11-2015 

=►3080,00€
ΝΑΙ ΝΑΙ 3%

3 ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 25773
1Η ΥΔΡ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
αρ. 33808/30-11-2015 

=►3080,00€
ΝΑΙ ΝΑΙ 1%

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

διαγωνιζομένου  που  περιέχονται  στο  φάκελο  του.  Στη  συνέχεια  αποσφραγίστηκαν  οι 
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οικονομικές προσφορές και ελέγχθηκε το 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.

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

πρακτικού δημοπρασίας, επικοινώνησε εγγράφως με το ΤΣΜΕΔΕ Έδεσσας που φέρεται να έχει 

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  01-12-2015  το  πρακτικό  του 

ανοιχτού διαγωνισμού του ανωτέρω έργου και αφού προέκυψε η παρακάτω σειρά μειοδοσίας

α/α ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ

   ΑΡΙΘ..ΜΕΕ
Π
   ΤΑΞΗ-
ΚΑΤΗΓ

ΙΣΧ
. 

ΠΤ
ΥΧ.

ΕΚΠ. 
ΟΙΚ. 

ΥΠΟΧΡ
.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΦΟΡΕΑΣ - ΑΡΘ. 

ΠΟΣΟ

ΔΗΛ. 
Ν. 

1599/
86

ΕΚΠ. 
ΤΥΠΙ

Κ. 
ΠΡΟ
ΫΠΟ
Θ.

ΕΚΠ 
%

ΠΑΡΑΤ
ΗΡΗΣΕ

ΙΣ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 18031
4Η ΥΔΡ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
αρ. 33809/30-11-
2015 =►3080,00€

ΝΑΙ ΝΑΙ 3%

2 ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 13900
2Η ΥΔΡ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
αρ. 33799/25-11-
2015 =►3080,00€

ΝΑΙ ΝΑΙ 2%

3 ΠΑΡΑΣΧΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

25773
1Η ΥΔΡ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
αρ. 33808/30-11-
2015 =►3080,00€

ΝΑΙ ΝΑΙ 1%

ε ι σ η γ ε ί τ α ι

ομόφωνα προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας την ανάθεση της κατασκευής του 

έργου  «ΕΠΕΝΔΥΣΗ  ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ  Τ.Κ.  ΑΓΙΑΣ  ΦΩΤΕΙΝΗΣ»  στην  «ΑΞΙΟΝ  ΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε.» η οποία προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 3%, πάνω στις τιμές του τιμολογίου 

της  58/2014  μελέτης του έργου.

         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 αριθ. 258/2015 απόφασή της , 
γ) το αριθ. 31150/1-12-2015  πρακτικό  της Επιτροπής διαγωνισμού, 
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δ) την αριθ.  29157/10-11-2015 διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας πρόχειρου 
διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ»,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το αποτέλεσμα της παραπάνω δημοπρασίας  που έγινε στις 1-12-2015 
μπροστά στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού του Δήμου για την ανάδειξη αναδόχου 
του  έργου  «ΕΠΕΝΔΥΣΗ  ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ  Τ.Κ.  ΑΓ.  ΦΩΤΕΙΝΗΣ», 
προϋπολογισμού δαπάνης εκατόν ογδόντα εννιά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι  ευρώ 
(189.420,00€), μαζί με τον ΦΠΑ κατά την οποία σύμφωνα με το σχετικό πρακτικό 
της Επιτροπής Διαγωνισμού, ανάδοχος του έργου αναδεικνύεται η ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Ε. με έδρα την οδό Ρωμανού 9 της πόλης της Έδεσσας και ΑΦΜ -999832289-, με 
έκπτωση τρία τοις  εκατό (3%) πάνω στις  τιμές του τιμολογίου της αριθ.  58/2014 
μελέτης του έργου της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου Έδεσσας.

Για την εκτέλεση του έργου έχει ψηφιστεί με την αριθ. 258/2015 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος του με  Κ.Α. 02.25.7341.501  οικον. έτους 2015, 
πίστωση  ποσού  εκατόν  ογδόντα  εννιά  χιλιάδων  τετρακοσίων  είκοσι  ευρώ 
(189.420,00€).

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
09:50π. μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 285/2015
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 9-12-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Ιωάννης  Χατζόγλου,  Χρήστος 
Πέτκος (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης 
  Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας
-Δ/νση Τ.Υ.& Πολεοδομίας κ. Σάββα Νεσλεχανίδη

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Δ/νση Τ.Υ.& Πολεοδομίας κ. Η. Γκουγιάννο
- Λογιστήριο κ. Φ. Παρούτογλου
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