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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 257/2022    
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΈΔΕΣΣΑΣ, ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ». 
 

Σήμερα Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε δια ζώσης 
η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, ύστερα 
από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 11.909/16-9-2022 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), σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 

4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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 συμμετείχαν τα πέντε (5) από τα (7) 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος - Πρόεδρος 
2. Μιχαήλ Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος 

3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα -Τακτ. 
Μέλος 

4. Ιωάννης Μουράτογλου -Τακτ. Μέλος, 
5. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Αναπλ. Μελος. 

1.Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. Μέλος. 
2.Ιωάννης Χατζόγλου- Τακτ. Μέλος, 

3.Ευάγγελος Θωμάς- Τακτ. Μέλος. 
 

          Ο Πρόεδρος καθώς και τα μέλη Μιχάλης Σαμλίδης και Αναστασία Ιατρίδου- 
Βλαδίκα συμμετείχαν δια ζώσης στη συνεδρίαση ενώ τα μέλη Ιωάννης Μουράτογλου και 
Ιωάννης Τσεπκεντζής, με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης.  

        Επιπλέον στη συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη 
περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν 

συμμετείχε κανένας. 
        Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του 

Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.   
        Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι 
ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία πρότεινε να συζητηθούν σήμερα 

ως κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 
(ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέματα:  
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1. Εισήγηση για χορήγηση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του 
έργου «Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ», που αποτελεί το 2ο Υποέργο της ενταγμένης 
Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Έδεσσας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας με Τομεακές Προτεραιότητες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014 – 2020» με κωδικό ΟΠΣ 

5033834. 
2. Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 

εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση οδών στο Δήμο Έδεσσας, Νομού Πέλλας». 

3. Έγκριση Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του 
προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου 
«Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου μέσω Αναπλάσεων». 

4. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ.  4291/24-03-2021 σύμβασης για την 
προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) για τρία (03) έτη για τις ανάγκες 

του Δήμου Έδεσσας». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), και 
να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 
        Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 3ο , 4ο , 2ο και 

1ο. 
        Το μέλος Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1ου 
θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

               Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 12.072/20-9-2022 1ο 

Πρακτικό του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αναδόχου για την εκτέλεση 
του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση οδών στο Δήμο Έδεσσας, Νομού Πέλλας», με 
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 191172, όπως αυτό συντάχθηκε από την Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 206/2022 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής και έχει ως εξής: 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Έδεσσα,    20/09/2022 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ                                                         Α.Π. 12072 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
με την αρ. 206/2022 Απόφαση Οικ. Επιτροπής 

  

1ο Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«Αποκατάσταση οδών στο Δήμο Έδεσσας, Νομού Πέλλας» 
Προϋπολογισμού: 800.000,00 € 

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 191172 
 

1. Οι παρακάτω υπογράφοντες: 

1. Σάββας Νεσλεχανίδης, ως πρόεδρος 

2. Ιωάννης Καντούτσης, ως μέλος 

3. Χριστίνα Ασημακοπούλου, ως μέλος 
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Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του παραπάνω έργου όπως αυτή ορίστηκε με την 

αριθμ. 206/25-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΚΗ4ΩΡΠ-05Φ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 4412/2016 

2. Τα τεύχη Δημοπράτησης του έργου 

3. 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 31-08-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., σε 

εκτέλεση, της αρ. 206/25-07-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Έδεσσας, για να προβούμε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του 

διαγωνισμού σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας. 

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε την 31η Αυγούστου 2022, μετά την επιβεβαίωση 

γνησιότητας όλων των εγγυητικών επιστολών. 

2. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν η 25-08-2022 ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 15.00μ.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: 25/08/2022 

15:11:15 και αρ. 46Β83Α190503Α023ΒΑ7F1235B291FBFE) ως εξής: 

 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα 
Χρόνος Υποβολής 

Προσφοράς 

1 ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ. ΓΙΑΛΑΜΑ 24/08/2022 12:33:34 

2 ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 24/08/2022 13:12:10 

3 Χ. ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 24/08/2022 13:14:08 

4 ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ 25/08/2022 11:08:02 

5 ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 25/08/2022 11:12:29 

6 ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25/08/2022 12:17:46 

4. Στη συνέχεια ως μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, την 31-08-2022 ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 09:00 π.μ. προβήκαμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά». 

5. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η Ε.Δ. προχώρησε στην αποστολή (μέσω της 

λειτουργίας «Επικοινωνία» του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού στη Διαδικτυακή Πύλη 
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«Προμηθεύς») του σχετικού κατάλογου μειοδοσίας όπως παράχθηκε από το Υποσύστημα 

(αρ. F048D7C42E3DA1A00F811C7A65A3B6F4) ως εξής: 

Α/Α 
Α/Α 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό % 

1 262059 ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ. ΓΙΑΛΑΜΑ 32,86% 

2 262112 Χ. ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 21,69% 

3 262308 ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ 21,00% 

4 262314 ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00% 

5 261786 ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 16,51% 

6 262310 ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 1,08% 

6. Από τις έξι (6) υποβαλλόμενες προσφορές, και οι έξι (6) υπέβαλλαν ηλεκτρονική 

εγγυητική επιστολή από το ΤΜΕΔΕ. 

7. Κατόπιν η Ε.Δ. προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο: α) της εγκυρότητας των 

εγγυητικών επιστολών συμμετοχής μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΤΜΕΔΕ 

https://validate.tmede.gr, β) 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 του ΕΣΗΔΗΣ και γ) 

της διαπίστωσης ύπαρξης ασυνήθιστα χαμηλών οικονομικών προσφορών (οικονομικών 

προσφορών που εμφανίζουν απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων 

από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που 

υποβλήθηκαν). 

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. 

Για τον έλεγχο διαπίστωσης ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών ακολουθήθηκε η 

διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 4.1. της Α.Π. 9.729/28-07-2022 Διακήρυξης. 

8. Στη συνέχεια η Ε.Δ. έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της 

διακήρυξης του έργου κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο 

μειοδότη. 

9. Οι οικονομικές προσφορές που εμφανίζουν απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) 

ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο (Μ.Ο.= 18,86 %) του συνόλου των εκπτώσεων 

των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, 

σύμφωνα με το άρθρο 4.1(η) της Α.Π. 9729/28-7-2022 Διακήρυξης, είναι: 

1 ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ. ΓΙΑΛΑΜΑ 32,86 % 

       Η Ε.Δ. με το Α.Π. 11135/31-8-2022 έγγραφό της κάλεσε μέσω ΕΣΗΔΗΣ την 

παραπάνω εταιρεία να τεκμηριώσει την προσφορά ως ασυνήθιστα χαμηλή.   

     Η  «ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ. ΓΙΑΛΑΜΑ» υπέβαλε εμπρόθεσμα τεκμηρίωση για την A/A 262059 

προσφορά της  μέσω του ΕΣΗΔΗΣ την 15-09-2022 13:16:59 στην οποία 

https://validate.tmede.gr/
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περιλαμβάνεται έκθεση αιτιολόγησης, υπολογισμός άμεσου κόστους κατασκευής έργου 

και προσφορές εταιριών για τα υλικά του έργου.  

    Στην ανωτέρω τεκμηρίωση πέραν του άμεσου κόστους δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες 

του έμμεσου κόστους (γενικά έξοδα του έργου, όπως έξοδα εργοταξίου,  τα έξοδα 

εγγυητικών – ασφαλίσεων, τα γενικά έξοδα της επιχείρησης, διάφορες κρατήσεις, φόρος 

εισοδήματος κ.λ.π καθώς και τα χρονικώς συνηρτημένα γενικά έξοδα του υπόψη έργου, 

σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΝΣβ΄/οικ29145/Φ.ΕΓΚΥΚΛ./25-4-2017 του ΥΠΕΧΩΔΕ.   

    Επειδή τα παρεχόμενα στοιχεία είναι ελλιπή και δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό 

την ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά του Οικονομικού φορέα «ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ. ΓΙΑΛΑΜΑ», η 

προσφορά του κρίνεται μη επαρκώς αιτιολογημένη και απορρίπτεται σύμφωνα με  την 

παράγραφο 3 του άρθρου 88 το Ν4412/2016. 

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

Α/Α 
A/A 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΕΠΩΝΥΜΊΑ 

ΠΡΟΣΦΈΡΟΝΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΠΡΟ ΦΠΑ [€] 

ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ 

1 262112 Χ. ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 505.222,11 € ΔΕΚΤΟΣ 

2 262308 
ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του 

ΠΑΥΛΟΥ 
509.677,42 € ΔΕΚΤΟΣ 

3 262314 ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 516.129,04€ ΔΕΚΤΟΣ 

4 261786 
ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
538.618,62€ ΔΕΚΤΟΣ 

5 262310 ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 638.220,57€ ΔΕΚΤΟΣ 

11.Από τα παραπάνω προέκυψε ότι την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά την έκανε ο «Χ. ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 

21,69%. 

12.Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η επιτροπή διαγωνισμού 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση οδών στο Δήμο 

Έδεσσας, Νομού Πέλλας», τον οικονομικό φορέα «Χ. ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», ΑΦΜ 

800950622, έδρα το 2ο χλμ Αριδαίας -Θεσσαλονίκης, Αριδαία, Τ.Κ. 58400, με μέση 

έκπτωση 21,69% και συνολική προσφορά (με Φ.Π.Α.) 626.475,42 €. 

Η οποία αναλύεται ως εξής: 

1. Σύνολο Εργασιών: 364.555,38 € 

2. ΓΕ & ΟΕ 18%: 65.619,97 € 

 

 

3. Σύνολο με ΓΕ & ΟΕ 18%: 430.175,35 € 

4. Απρόβλεπτα 15%: 64.526,30 € 
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5. Σύνολο 494.701,65 € 

6. Αναθεώρηση: 10.520,46€  

7. Σύνολο : 505.222,11 € 
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6.  ΦΠΑ (24%): 121.253,31 €  

5. Τελικό σύνολο (με Φ.Π.Α.): 626.475,42 € 
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         Έτσι σήμερα την 20/09/2022, 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 κάλεσε τα μέλη  της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 
         Η Οικονομική Επιτροπή 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 40 παρ. 1ι του Ν. 4735/20120 ( ΦΕΚ  Α΄197) «Τροποποίηση του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση 

οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής 
Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, 
ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»,  
β) την αριθ. 206/2022 απόφασή της,  

γ) το αριθμ. πρωτ. 12.072/20-9-2022 1ο πρακτικό  της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού,  

δ) την αριθμ. πρωτ. 9.729/28-07-2022 διακήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 191172 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο 
«Αποκατάσταση οδών στο Δήμο Έδεσσας, Νομού Πέλλας 

           
Αποφασίζει ομόφωνα 

     Α. Την έγκριση του αριθμ. πρωτ. 12.072/20-9-2022 1ου πρακτικού του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 191172, της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου  με 
τίτλο «Αποκατάσταση οδών στο Δήμο Έδεσσας, Νομού Πέλλας». 

      Β. Την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα « Χ. ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ο.Ε.», καθώς είναι σύμφωνη με τους όρους της αριθμ. πρωτ. 9.729/28-07-2022 
Διακήρυξης του διαγωνισμού. 
            Γ. Την ανάδειξη ως «προσωρινού αναδόχου» για την εκτέλεση του έργου με 
τίτλο «Αποκατάσταση οδών στο Δήμο Έδεσσας, Νομού Πέλλας προϋπολογισμού 

οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., τον 
οικονομικό φορέα « Χ. ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε», με ΑΦΜ -800950622-, και έδρα το 2ο 

χλμ Αριδαίας -Θεσσαλονίκης, με μέση έκπτωση 21,69% και συνολική προσφορά 
505.222,11 € (πλέον Φ.Π.Α.), η οποία αναλύεται ως εξής: 

1. Σύνολο Εργασιών: 364.555,38 € 

2. ΓΕ & ΟΕ 18%: 65.619,97 € 

 
 

3. Σύνολο με ΓΕ & ΟΕ 18%: 430.175,35 € 

4. Απρόβλεπτα 15%: 64.526,30 € 
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5. Σύνολο 494.701,65 € 

6. Αναθεώρηση: 10.520,46€  

7. Σύνολο : 505.222,11 € 
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6.  ΦΠΑ (24%): 121.253,31 €  

5. Τελικό σύνολο (με Φ.Π.Α.): 626.475,42 € 

 
 
 

 
 
 

 
 

6 
 
 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 257/2022 
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

10:30 π.μ. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Έδεσσα 23-9-2022 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Μιχαήλ Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, 
Ιωάννης Μουράτογλου, Ιωάννης Τσεπκεντζής 

(Αναπλ. μέλος). 
 

 
Αποδέκτες προς ενέργεια: 

-Επιτροπή Διαγωνισμού (όπως συγκροτήθηκε με την αριθ. 206/2022 απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής). 
 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:  
- Προϊστάμενο Δ/νσης  Τ.Υ. & Πολεοδομίας. 

 
 
 

 


