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(ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 12/2021   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
11.    ΕΓΚΡΙΣΗ  2  ΟΥ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΤΩΝ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ   
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΚΑΙ  ΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ  ΣΤΟ  ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΈΔΕΣΣΑΣ  ΛΟΓΩ  ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ».

Σήμερα  Τρίτη  19  Ιανουαρίου  2021  και  ώρα  10:00  π.μ..  συνεδρίασε  με  την 
διαδικασία της τηλεδιάσκεψης     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.  539/15-1-2021 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. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος,
4. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. μέλο,ς 
5. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος,
6.  Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
7. Ευάγγελος Θωμάς Αναπλ. μέλος.

1. Ιωάννης Τσεπκεντζής -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 Ευαγγελία Δημητριάδου 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: 
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            «Προμήθεια  &  Εγκατάσταση  Ευφυούς  Συστήματος  Διαχείρισης  και 
Παρακολούθησης  Παρόδιας  Ελεγχόμενης  Στάθμευσης  με  χρήση  εμβυθισμένων 
Αισθητήρων στον Δήμο Έδεσσας».

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 αναφερόμενος στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα 
μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  για  το  αριθμ.  πρωτ.  17.882/24-12-2020  2ο 
Πρακτικό  Ελέγχου  των  Δικαιολογητικών  Συμμετοχής  του  Ανοικτού  Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού  με  αριθμό  συστήματος  99424  για  την  εκτέλεση  του  έργου   με  τίτλο 
«Αποκατάσταση τεχνικών-ασφαλτικών στο αγρόκτημα του Δήμου Έδεσσας λόγω 
φυσικών  καταστροφών»  προϋπολογισμού  διακοσίων  τριάντα  χιλιάδων  ευρώ 
(230.000,00€)  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  της Επιτροπής Διαγωνισμού, όπως 
αυτή συγκροτήθηκε με την αριθμ. 263/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το 
οποίο έχει ως εξής:
   

2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Αποκατάσταση τεχνικών-ασφαλτικών στο αγρόκτημα του Δήμου Έδεσσας  
λόγω φυσικών καταστροφών»

Προϋπολογισμού: 230.000 € (με Φ.Π.Α.)
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 92424

Οι παρακάτω υπογράφοντες:
1. Κρυσταλλίδου Αθανασία,  ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ως πρόεδρος
2. Καλογιαννίδης Κοσμάς, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ως αναπληρωματικό  

μέλος της Λουμπουνάκη Δήμητρας 
3. Δελής Αθανάσιος, ΠΕ Δασολογίας – Φυσικού Περιβάλλοντος ως μέλος 

 Μέλη της Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του παραπάνω έργου όπως αυτή ορίστηκε με την  
αριθμ. 263/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας 
Έχοντας υπόψη:

1.   Την ορθή επανάληψη του αριθμ. 13570/09-10-2020 Πρακτικού του     
 Διαγωνισμού

2.    Την αριθμ. 317/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας       
   με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω Πρακτικό του Διαγωνισμού για την 
   ανάθεση και εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών-ασφαλτικών 
   στο αγρόκτημα του Δήμου Έδεσσας λόγω φυσικών καταστροφών», 
   στον προσωρινό ανάδοχο του έργου ««Χ. ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με 
   ποσοστό μέσης έκπτωσης 58,04% και συνολική προσφορά 97.114,48€   
  (με ΦΠΑ)

3.   Το γεγονός ότι μετά την από 17-11-2020 κοινοποίηση από την    
  αναθέτουσα αρχή στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς», της αρ. 317/27-   
  10-2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας, δεν   
   έγινε καμία προδικαστική προσφυγή ή ένσταση, εντός του χρόνου που   
   δόθηκε, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και την παράγραφο 4.3 της    

   διακήρυξης του έργου.
4. Την αριθμ.  16520/02-12-2020 πρόσκληση,  μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  

του συστήματος, στον προσωρινό ανάδοχο, οικονομικό φορέα «Χ. ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ  
ΟΕ»  για  προσκόμιση  των  απαιτούμενων  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  εντός  
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προθεσμίας   δέκα  (10)  ημερών,  όπως  καθορίζονται  στο  άρθρο  23.2-23.10  της  
διακήρυξης

5. Την από 07-12-2020 εμπρόθεσμη «ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών» από  
πλευράς του προσωρινού μειοδότη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» των 
συνημμένων  δικαιολογητικών  του  άρθρου  23.2-  23.10  της  Διακήρυξης  της  
Δημοπρασίας

6. Την από 08-12-2020 (αριθ.  πρωτ. 16910/08-12-20)  εμπρόθεσμη προσκόμιση από  
πλευράς μειοδότη των παραπάνω δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή (άρθρο 4.2 της  
Διακήρυξης της Δημοπρασίας).

7. Την  από  11-12-2020  Πρόσκληση  της  Τεχν.  Υπηρεσίας  Δήμου  Έδεσσας  προς  τον  
Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής  Διαγωνισμού  προκειμένου να συνεδριάσει για  
να ελέγξει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υπέβαλλε ο προσωρινός ανάδοχος Χ.  
ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ  ΣΙΑ  ΟΕ.  Σαν  ημερομηνία  ελέγχου  των δικαιολογητικών  ορίστηκε  η  
ημερομηνία 24-12-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ ως ημέρα της συνεδρίασης  
της.

συγκεντρωθήκαμε  την  24-12-2020 ημέρα Πέμπτη  και  ώρα 10:00  π.μ.,  για  να 
προβούμε  στον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  του  προσωρινού  αναδόχου  του  έργου,  
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας  και  τις ισχύουσες  
διατάξεις.
            Η Επιτροπή αφού  έλεγξε  τα ανωτέρω δικαιολογητικά,  που υποβλήθηκαν  
ηλεκτρονικά  στο  σύστημα  στις  07-12-2020,  διαπίστωσε  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  Χ.  
ΚΟΝΤΟΣ  Κ  ΣΙΑ  ΟΕ έχει  καταθέσει  επικαιροποιημένα  όλα  τα  δικαιολογητικά  που  
προβλέπονται από την Διακήρυξη του έργου και την κείμενη νομοθεσία, και δεν υφίσταται  
πρόβλημα για την κατακύρωση της σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105  
και 106 του Ν. 4412/2016.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη 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  40  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) τις αριθ.263/2020 και 317/2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 
          γ) το αριθμ. πρωτ. 17.882/24-12-2020 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών του 
Προσωρινού αναδόχου μειοδότη,
          δ) διακήρυξη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο 
«Αποκατάσταση τεχνικών-ασφαλτικών στο αγρόκτημα του Δήμου Έδεσσας λόγω 
φυσικών καταστροφών»,

Αποφασίζει ομόφωνα
           Α) Την έγκριση του  αριθμ. πρωτ. 17.882/24-12-2020 Πρακτικού Ελέγχου 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθ, συστ. 
92424.
              Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του παραπάνω διαγωνισμού που έγινε μετά από 
τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού 
του  Δήμου,  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο 
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“Αποκατάσταση  τεχνικών-ασφαλτικών  στο  αγρόκτημα  του  Δήμου  Έδεσσας 
λόγω φυσικών καταστροφών” προϋπολογισμού διακοσίων  τριάντα  χιλιάδων ευρώ 
(230.000,00€)  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.,  κατά  την  οποία  σύμφωνα  με  το 
σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, ανάδοχος (οριστικός) της εκτέλεσης του 
έργου  αναδεικνύεται  ο  οικονομικός  φορέας  “Χ.  ΚΟΝΤΟΣ  Κ  ΣΙΑ  ΟΕ” με  ΑΦΜ- 
800950622-  και  έδρα  το  2ο  χιλ.  Έδεσσας  -Θεσσαλονίκης,  ο  οποίος  προσέφερε  το 
μεγαλύτερο  ποσοστό  έκπτωσης   πενήντα  οκτώ  κόμμα  μηδέν  τέσσερα  τοις  εκατό 
(58,04%)  και συνολική προσφορά 97.114,48€ (με ΦΠΑ), η οποία αναλύεται ως εξής:

1. Σύνολο Εργασιών: 57.041,38€
2. ΓΕ & ΟΕ 18%: 10.267,45€
3. Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 
18%:

67.308,83€
4. Απρόβλεπτα 15%: 10.096,32€
5. Σύνολο: 77.405,15€
6. Απολογιστικά εκτός 
ΓΕ,ΟΕ ΟΕ

     848,87

6. Σύνολο: 78.254,02€
7. ΓΕ, ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
18%

64,11€
8. Σύνολο: 78.318,13€
8. Φ.Π.Α 24%: 18.796,35€
Σ Υ Ν Ο Λ Ο : 97.114,48€

πάνω στις τιμές της αριθ. 8/2020 μελέτης της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας. 
          Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:40 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 12/2021
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 28-1-2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης Χατζόγλου, Αναστασία 
Ιατρίδου-Βλαδίκα, Ιωάννης Μουράτογλου,  Αντώνιος 
Ρυσάφης, Ευάγγελος Θωμάς (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης 
  Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας.

- Αρμόδιο υπάλληλο κ. Σάββα Νεσλεχανίδη.

Εσωτερική Διανομή :
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλία Γκουγιάννο. 

4


	      	 		
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
	ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
	Έχοντας υπόψη:
	1.   Την ορθή επανάληψη του αριθμ. 13570/09-10-2020 Πρακτικού του     
	 Διαγωνισμού


