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ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 31ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 316/2017   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
9.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ   
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ   
ΦΟΡΕΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ - ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ  ».  

Σήμερα Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 29621/7-12-2017 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 πέντε (5) από  τα 
εφτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος-

Πρόεδρος,
2. Μιχαήλ Σαμλίδης Τακτ. μέλος, 
3. Χρήστος Πέτκος Τακτ. μέλος, 

4. Χρήστος Δασκάλου- Αντιπρόεδρος,
5. Ιωάννης Χατζόγλου ( Αναπλ. μέλος).

1.  Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ. μέλος,
2. Χρήστος Βερικούκης Τακτικό μέλος,
3.  Γεώργιος Κούκος Τακτ. μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
         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: 
      ●  Έγκριση  Πρωτοκόλλου  Προσωρινής  &  Οριστικής  Παραλαβής  του  έργου 
«Διαμόρφωση εισόδου οικισμού Π. Αγ. Αθανασίου».
         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. 
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       Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής το αριθ. πρωτ. 28299/28-11-2017 πρακτικό Δημοπρασίας για 
την  ανάδειξη  προσωρινού  αναδόχου  εκτέλεσης  του  έργου  «Αποκατάσταση 
καταστρώματος  και  φορέα  γέφυρας  οδού  Μεσημερίου  -  Φλαμουριάς», με 
κριτήριο  κατακύρωσης  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  έκπτωσης  πάνω  στις  τιμές  του 
τιμολογίου  της  αριθ.  45/2017  μελέτης  που  έγινε  στις  28-11-2017  από  τριμελή 
επιτροπή που ορίστηκε με την αριθ. 289/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
που έχει ως εξής: 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016,  
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά μόνο  
βάσει  τιμής,  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  εκτέλεσης  του  έργου:  «Αποκατάσταση 
καταστρώματος  και  φορέα  γέφυρας  οδού  Μεσημερίου  -  Φλαμουριάς»,  
προϋπολογισμού: 9.677,42€  + 2.322,58€ για Φ.Π.Α.24% = 12.000,00€, σύμφωνα 
με την 45/2017 μελέτη του έργου.

Στην  Έδεσσα,  την  28-11-2017 ημέρα  Τρίτη και  ώρα  10.00  πμ.  στα  γραφεία  της  
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Έδεσσας, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι μόνιμοι υπάλληλοι  
του Δήμου Έδεσσας:

1. Θεόδωρος Δανιηλίδης, ως Πρόεδρος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

2. Φανή Γιούσμη ως μέλος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

3. Ελισσάβετ Αντωνιάδου, ως μέλος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού και  οριστήκαμε  με την αριθ.  289/03-11-
2017 απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Έδεσσας,  έχοντας  υπόψη  την  
26679/14-11-2017 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.

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.

Οι  προσφορές  που  υποβλήθηκαν,  καταχωρίζονται  κατά  σειρά  κατάθεσής  τους  και  
καταγράφεται  η  επωνυμία  του  οικονομικού  φορέα,  η  τάξη  και  κατηγορία  του,  ο  
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος ως εξής:
Α/
Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΗΛ.: 23810 82380 -  
FAX: 23810 82380  -  
EMAIL: 
StogiannisKostas@hotm
ail.gr

Α.Μ. ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΞΗ
409 ΟΔΟΠΟΙΙΑ 18.000,00

ΤΡΑΠΕΖΑ / ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΙΣΧΥΟΣ
Τ.Π.Δ. 803 193,55 € ΑΜΑ ΤΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
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2.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΗΛ.: 23810 82380 -  
FAX: 23810 82380  -  
EMAIL: 
StogiannisKostas@hotm
ail.gr

Α.Μ. ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΞΗ
26 ΟΔΟΠΟΙΙΑ 53.000,00

ΤΡΑΠΕΖΑ / ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΙΣΧΥΟΣ
Τ.Π.Δ. 805 193,55 € ΑΜΑ ΤΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

3.

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. 
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.
ΤΗΛ.: 23820 28832 -  
FAX: 23820 28810 -  
EMAIL: info@energy-
solutions.gr

ΑΡ. ΜΕΕΠ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΞΗ
27508 ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2η

ΤΡΑΠΕΖΑ / ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. e-4633 194,00 € 310

       Ακολούθως, την ίδια ημέρα δηλαδή στις  28-11-2017,  η επιτροπή διαγωνισμού 
παρουσία των διαγωνιζομένων, αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές και ανακοίνωσε  
τα επί μέρους στοιχεία για κάθε διαγωνιζόμενο. Οι προσφορές καταχωρήθηκαν κατά τη  
σειρά  μειοδοσίας  (αρχίζοντας  από  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  
προσφορά ως ακολούθως:
α/
α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗ 

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΗΛ.: 23810 82380 - FAX: 23810 82380 – EMAIL: StogiannisKostas@hotmail.gr 4%

2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΗΛ.: 23810 82380 - FAX: 23810 82380 – EMAIL: StogiannisKostas@hotmail.gr 3%

3. ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΤΗΛ.: 23820 28832 - FAX: 23820 28810 – EMAIL: info@energy-solutions.gr 2%

       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 στη διακήρυξη. Αφού έγινε ο έλεγχος των διαγωνιζομένων,  
ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξακρίβωσης  
της  γνησιότητας  των  υποβληθέντων  εγγυητικών  επιστολών  συμμετοχής,  η  οποία  
ολοκληρώθηκε  στις  28/11/2017,  η  Ε.Δ.  ολοκλήρωσε  το  έργο  της  και  ομόφωνα 
διαπίστωσε ότι, από τις υποβληθείσες  τρεις (3) προσφορές, όλα τα δικαιολογητικά τους  
πληρούν τους όρους της διακήρυξης στο σύνολό τους και έγιναν αποδεκτές.

        Η Ε.Δ., λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, και ύστερα από διαλογική συζήτηση  
εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την ανακήρυξη ως «προσωρινού αναδόχου» 
τον  «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ  ΤΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» ο  οποίος  προσέφερε  το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης τέσσερα (4,00) %, πάνω στις τιμές του τιμολογίου της αρ.  
45/2017 μελέτης για το έργο «Αποκατάσταση καταστρώματος και φορέα γέφυρας 
οδού Μεσημερίου - Φλαμουριάς».
        Έτσι σήμερα την 28/11/2017, η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει και υπογράφει  
παρακάτω, το παρόν Πρακτικό και ακολούθως το διαβιβάζει προς την Οικονομική  
Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας προς έγκριση.
          Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί 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: 
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α)τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

β)την αριθ. 289/2017 απόφασή της , 
γ)το αριθ. πρωτ. 28299/28-11-2017  πρακτικό  της Επιτροπής διαγωνισμού, 
δ)την  αριθ.  26679/14-11-2017  διακήρυξη  ανοιχτής  διαδικασίας  πρόχειρου 

διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση καταστρώματος και φορέα γέφυρας οδού 

Μεσημερίου - Φλαμουριάς», 

Αποφασίζει ομόφωνα
          Εγκρίνει το αποτέλεσμα της παραπάνω δημοπρασίας που έγινε στις 28-11-2017 
μπροστά στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού του Δήμου, για την ανάδειξη αναδόχου 
του έργου «Αποκατάσταση καταστρώματος και φορέα γέφυρας οδού Μεσημερίου 
- Φλαμουριάς», προϋπολογισμού δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00€), 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., κατά την οποία σύμφωνα με το σχετικό πρακτικό 
της Επιτροπής Διαγωνισμού, ανάδοχος (προσωρινός) του έργου αναδεικνύεται ο 
«Κωνσταντίνος Στογιάννης του Δημητρίου» , με ΑΦΜ-123993238- και έδρα την 
οδό Χίου 1, Σκύδρα-, με έκπτωση τέσσερα τοις εκατό (4%) πάνω στις τιμές του 
τιμολογίου της αριθ. 45/2017 μελέτης του έργου της Δ/νσης Τ.Υ. & Π του Δήμου 
Έδεσσας.
      Για την εκτέλεση του έργου έχει ψηφιστεί με την αριθ. 289/2017 απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής, πίστωση ποσού δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00€) σε βάρος 
του Κ.Α. 30.7333.731 προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Δήμου. 

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 316/2017.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 14.12.2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χρήστος  Πέτκος,  Χρήστος  Δασκάλου,  Μιχάλης 
Σαμλίδης, Ιωάννης Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).
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Αποδέκτες προς ενέργεια:
Επιτροπή Διαγωνισμού (όπως αυτή αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας).
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Δ/νση Τ. Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλία Γκουγιάννο.
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