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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 318/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
13. ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ   
ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ  ΜΕ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΔΕΣΣΑΣ»  .  

Σήμερα Τρίτη  27 Οκτωβρίου 2020 και  ώρα 10:00 π.μ.  συνεδρίασε  δια  ζώσης 
κεκλεισμένων των θυρών στο Δημοτικό Κατάστημα και  σε  εφαρμογή της παρ.  1 του 
άρθρου  10  του  Π.Ν.Π.  55/Α΄/11-3-2020  «Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  των 
αρνητικών  συνεπειών  της  εμφάνισης  του  κορωνοϊού  COVID-19  και  της  ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του», η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα 
από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 14.384/23-10-2020 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  συμμετείχαν και τα  (7)  μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος,
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
3.  Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. μέλος.
4. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος,
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
6. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος,
7. Σωτήριος Μούκας-Αναπλ. μέλος.

1. Αναστασία  Ιατρίδου-Βλαδίκα-
Τακτ. μέλος.

           Επιπλέον  στην  συνεδρίαση  κλήθηκαν  να  συμμετάσχουν  οι  Πρόεδροι  των 
Συμβουλίων  του  Δήμου που  στην  ημερήσια  διάταξη  περιλαμβάνονται  θέματα  που 
αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.
            Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος του 
Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
            Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
κι  ύστερα  από  τη  διαπίστωση  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία  προτείνει  να  συζητηθεί 
σήμερα  ως  κατεπείγον  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  3  του  άρθρου  77  του 
Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα: 
            Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάκληση της αριθμ. 288/2020 απόφασης 
της  Οικονομικής  Επιτροπής  με  θέμα  «Επικύρωση  πρακτικών  δημοπρασίας  για  τη 
μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 8ου Νηπιαγωγείου Έδεσσας».
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    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 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 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), και να ληφθεί 
σχετική απόφαση. 
           Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
στα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  το  από  8-10-2020  Πρακτικό  ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 92262 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ  ΜΕ  ΕΜΠΟΡΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΕΔΕΣΣΑΣ» της  Επιτροπής  Διαγωνισμού 
όπως αυτή συγκροτήθηκε με την αριθμ. 264/2020 όμοια δική της, το οποίο ανέφερε τα 
ακόλουθα:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
«ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΔΕΣΣΑΣ »

Αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 92262

Σήμερα 2-10-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., η επιτροπή διενέργειας  
διαγωνισμού  του  άρθρου  221 παρ.1  του Ν.4412/2016,  η  οποία συγκροτήθηκε με  την  
264/2020 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Έδεσσας και συνήλθε με το υπ’ αριθμόν 11627/8-9-
2020  έγγραφο  της  Δν/σης  τεχνικών  υπηρεσιών  του Δήμου  Έδεσσας  ,  προέβη  στην 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του  
ανοικτού  ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση  του έργου με  τίτλο:  «Ενοποίηση 
τουριστικού με εμπορικό κέντρο Έδεσσας»  ,  η  οποία έλαβε  τον  υπ’  αριθ.  92262 
αριθμό  συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ,  και  δημοσιεύθηκε νομίμως και  αναρτήθηκε στο Κεντρικό  
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 20PROC007246934 .
Η επιτροπή αποτελείται από τα μέλη :
1. Γιώργος Χρυσάνθου , ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχ/κων  , ως Πρόεδρος
2. Πεφτούλιος Κακουλίδης , ΠΕ Πολιτικών Μηχ/κων  , ως μέλος και
3. Χρήστος Οικονόμου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχ/κων  , ώς  μέλος
4.  Σοφία Καρυπίδου ΤΕ Πολιτικών Μηχ/κων , ώς  μέλος
5. Ηλίας Ελευθεριάδης  εκπρόσωπος ΠΕΔ Κ.Μακεδονίας ,  ώς  μέλος
6. Θεόδωρος Κουκουλής  εκπρόσωπος εργοληπτών , ώς  μέλος
7.  Χαράλαμπος Παπαζήσης εκπρόσωπος ΤΕΕ , ώς  μέλος

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η  
Δευτέρα  28-9-2020  και  η  ώρα  λήξης  15:00  μ.μ.  και  η  ημερομηνία  ηλεκτρονικής  
αποσφράγισης των προσφορών η Παρασκευή 2-10-2020 και ώρα 11:00 π.μ.
Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε την 8-10-2020, μετά την επιβεβαίωση γνησιότητας όλων των  
εγγυητικών επιστολών .
1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή  
συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και  κρυφό προσωπικό  
κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 92262 και διαπίστωσε αφενός ότι  
ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι  
είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορές.
Η  Επιτροπή  επισημαίνει  ότι  μέχρι  το  στάδιο  αυτό  της  διαδικασίας  δεν  ήταν  δυνατή  η  
πρόσβαση στο περιεχόμενό των προσφορών. 
2. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την  
αποσφράγιση των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα  
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διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου  
να αποσφραγισθούν οι προσφορές.
3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν με αποτέλεσμα  
να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν  
οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και “Οικονομική Προσφορά”.
4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή προέβη στην έκδοση  
του καταλόγου μειοδοσίας, τον οποίο και ανήρτησε στον ηλεκτρονικό πινακα προκειμένου 
να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.
Α/
Α

Α/Α 
Κατάθεσης. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό έκπτωσης

1 167040 Κ/ΞΙΑ «ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε. - ΡΩΣΣΙΟΥ 
ΒΙΡΓΙΝΙΑ  - ΛΕΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» 42,32 %

2 167047 Κ/Ξ ΜΕΚ Ο.Ε. -ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΗΛΙΑΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε. 41,36 %

3 166216 "ΕΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. - ΤΟΜΗ 
Α.Β.Ε.Τ.Ε." 38,25 %

4 167101 Κ/ΞΙΑ Κ. ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ -
ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 38,24 %

5 167063 Κ/Ξ  ΓΚΟΥΜΑΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. -  
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Μ. 37,67 %

6 167193
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

35,57 %

7 166636 Κ/Ξ  ΙΩΑΝΝΗΣ Κ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ & 
ΣΙΑ ΟΕ - ΒΗΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 35,54 %

8 167157 ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 35,19 %
9 167194 Κ/Ξ : ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΣΙΑ 

Ε.Ε. - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ. ΜΠΙΜΠΟΣ 24,48 %
10 167018 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 25,26 %
11 166995 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 1,00 %
5. Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού 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.
6.  Στη  συνέχεια,  ελέγχθηκαν  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  του  άρθρου  24.2  της  
διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.
Διαπιστώθηκε  ότι  ο  διαγωνιζόμενος  "Γεννάτος  Θεοφάνης  και  ΣΙΑ  ΕΕ" δεν κατέθεσε  τα  
δικαιολογητικά συμμετοχής που προβλέπονται (επί ποινή αποκλεισμού) στο άρθρο 24.2 ,  
δηλαδή ΤΕΥΔ και εγγυητική συμμετοχής . 
7.  Κατόπιν η Επιτροπή επικοινώνησε με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις  
εγγυητικές επιστολές που έχουν καταθέσει οι συμμετέχοντες και διαπίστωσε την εγκυρότητά  
τους (άρθρο 72 παρ.5 του Ν.4412/2016).
8. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στη σύνταξη του παρόντος πρακτικού το οποίο και  
υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση . 
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 11244/1-9-2020 Διακήρυξη του Δημάρχου 
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
Προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:
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    Την απόρριψη της προσφοράς του διαγωνιζόμενου "Γεννάτος Θεοφάνης και ΣΙΑ ΕΕ"  
διότι  δεν  κατέθεσε  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  που  προβλέπονται  (επί  ποινή  
αποκλεισμού) στο άρθρο 24.2 , δηλαδή ΤΕΥΔ και εγγυητική συμμετοχής . 
   Την αποδοχή των προσφορών που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόμενοι, καθώς είναι  
σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές :
Α/
Α

Ονοματεπώνυμο Α/Α 
Κατάθεσ

ης
Ποσοστό έκπτωσης

1 Κ/ΞΙΑ «ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε. - ΡΩΣΣΙΟΥ 
ΒΙΡΓΙΝΙΑ  - ΛΕΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» 167040 42,32 %

2 Κ/Ξ ΜΕΚ Ο.Ε. -ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε. 167047 41,36 %

3 "ΕΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. - ΤΟΜΗ 
Α.Β.Ε.Τ.Ε." 166216 38,25 %

4 Κ/ΞΙΑ Κ. ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ -
ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 167101 38,24 %

5 Κ/Ξ  ΓΚΟΥΜΑΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. -  
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Μ. 167063 37,67 %

6 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 167193 35,57 % 

7 Κ/Ξ  ΙΩΑΝΝΗΣ Κ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ & 
ΣΙΑ ΟΕ - ΒΗΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 166636 35,54 %

8 ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 167157 35,19 %
9 Κ/Ξ : ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΣΙΑ 

Ε.Ε. - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ. ΜΠΙΜΠΟΣ 167194 24,48 %
10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 167018 25,26 %
      Κατά συνέπεια σήμερα 8/10/2020 η Ε.Δ. εισηγείται προς την Ο.Ε. την ανακήρυξη ως  
«προσωρινού αναδόχου» του έργου την  εργολήπτη Κ/ΞΙΑ «ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε. - ΡΩΣΣΙΟΥ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΛΕΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ» με μέση έκπτωση 
42,32% .   

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε  
και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 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.  1η  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. 264/2020 απόφασή της, 
γ) το από 8-10-2020 πρακτικό  της Επιτροπής διαγωνισμού, 
δ)τη  διακήρυξη  του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για  την  εκτέλεση του έργου  με 

τίτλο «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΔΕΣΣΑΣ»,

Αποφασίζει ομόφωνα
           Α. Την έγκριση του αριθμ. πρωτ. 13570/9-10-2020 πρακτικού της Επιτροπής 

διαγωνισμού.
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              Β. Την απόρριψη της προσφοράς του διαγωνιζόμενου "Γεννάτος Θεοφάνης και 
ΣΙΑ ΕΕ"  διότι δεν κατέθεσε τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προβλέπονται (επί ποινή 
αποκλεισμού) στο άρθρο 24.2 , δηλαδή ΤΕΥΔ και εγγυητική συμμετοχής . 
               Γ. Την αποδοχή των προσφορών που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόμενοι, 
καθώς είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές :
Α/Α Ονοματεπώνυμο Α/Α 

Κατάθεσης
Ποσοστό 

έκπτωσης

1 Κ/ΞΙΑ «ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε. - ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 
- ΛΕΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» 167040 42,32 %

2 Κ/Ξ ΜΕΚ Ο.Ε. -ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε. 167047 41,36 %

3 "ΕΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. - ΤΟΜΗ 
Α.Β.Ε.Τ.Ε." 166216 38,25 %

4 Κ/ΞΙΑ Κ. ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ -
ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 167101 38,24 %

5 Κ/Ξ  ΓΚΟΥΜΑΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. - 
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Μ. 167063 37,67 %

6 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 167193 35,57 % 

7 Κ/Ξ  ΙΩΑΝΝΗΣ Κ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ 
ΟΕ - ΒΗΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 166636 35,54 %

8 ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 167157 35,19 %

9 Κ/Ξ : ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΣΙΑ  Ε.Ε. - 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ. ΜΠΙΜΠΟΣ 167194 24,48 %

10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 167018 25,26 %
               Δ.  Την ανάδειξη του μειοδότη οικονομικού φορέα «Κ/ΞΙΑ «ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε. – 
ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΛΕΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ»  ως 
αναδόχου (προσωρινού), για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΔΕΣΣΑΣ», προϋπολογισμού δύο 
εκατομμυρίων πεντακοσίων τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ευρώ (2.504.860,00

€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ο οποίος προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης  σαράντα δύο κόμμα τριάντα δύο τοις εκατό (42,32%) πάνω στις τιμές του 
τιμολογίου της  αριθ. 37/2018 μελέτης της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας. 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11:00 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 318/2020
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 9-11-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αντώνιος  Ρυσάφης,  Ιωάννης 
Χατζόγλου,  Σωτήριος  Μούκας  (Αναπλ.  μέλος), 
Ιωάννης Μουράτογλου, Ιωάννης Τσεπκεντζής.

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Επιτροπή  Διαγωνισμού(  όπως  συγκροτήθηκε  με  την  αριθ.  264/2020  απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής).

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 
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- Προϊστάμενο Δ/νσης  Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.
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