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ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 97/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
4.    ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ   
ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ  ΑΡΝΙΣΣΑΣ–  Α’ 
ΦΑΣΗ».

Σήμερα Δευτέρα 1 Απριλίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00  π.μ.  συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  5.402/28-3-2019  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),  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  Μουράτογλου-  Τακτ. 

μέλος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης – Τακτ. μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου Αναπλ. μέλος.

1.  Χρήστος Βερικούκης – Τακτ. μέλος,
2. Γεώργιος Κούκος – Τακτ.μέλος,
3. Χρήστος Δασκάλου  - Αντιπρόεδρος, 
4. Χρήστος Πέτκος 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  συζητηθούν 
σήμερα ως κατεπείγοντα,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  της παρ.  3 του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα : 

1. Έγκριση  διόρθωσης  λάθους  στο  άρθρο  19.3.εδ.β.2)  της  Αναλυτικής 
Διακήρυξης  της  μελέτης  «Εκπόνηση  Μελέτης  για  τη  "Λειτουργική  αναβάθμιση  του 
διατηρητέου Βιομηχανικού Συγκροτήματος του Κανναβουργείου και επανάχρηση του 
ως εστία πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας"».

2. Έγκριση  Πρακτικού  3  «Έλεγχος  Δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  για  την 
ανάδειξη του  αναδόχου του Ανοικτού, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια 
με τίτλο «α) Προμήθεια Μηχανήματος έργου του Δήμου Έδεσσας : “Προμήθεια ενός 
μεταχειρισμένου Ισοπεδωτή Γαιών (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ)” και β) Προμήθεια ενός καινούργιου 
Δονητικού Οδοστρωτήρα πεζού χειριστή»  (ΑΡ. Συστήματος 67684 και 67713)».
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3.  Έγκριση  Πρακτικού 2 - Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών  Δημοσίου 
Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Σχέδιο Ανάδειξης της 
Ταυτότητας» της Έδεσσας και σύνταξη προδιαγραφών επιλεγμένων δράσεων».
         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε 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 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) 
και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.    

      Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής το αριθ. πρωτ. 5315/27-3-2019 πρακτικό Δημοπρασίας 
για  την  ανάδειξη  προσωρινού  αναδόχου  εκτέλεσης  του  έργου  «Ανάπλαση 
οικισμού  Άρνισσας  -Α΄  Φάση»,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  το  μεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης πάνω στις τιμές του τιμολογίου της αριθ. 2Α/2014 μελέτης που 
έγινε στις 22-3-2019 από τριμελή επιτροπή που ορίστηκε με την αριθ. 33/2019 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το οποίο έχει ως εξής: 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Ανάπλαση οικισμού Άρνισσας -Α΄ Φάση»
Προϋπολογισμού: 540.000,00 €

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 80484

1. Οι παρακάτω υπογράφοντες:
i. Αθανάσιος  Λιάμπας,  ΠΕ  Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών  –  Δήμου  Σκύδρας,   ως  

πρόεδρος 
ii. Κοσμάς Καλογιαννίδης,  ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών –  Δήμου Έδεσσας,  ως 
μέλος
iii. Παύλος Λουκίδης, Λοιποί ΤΕ – Δήμου Πέλλας,  ως μέλος 
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του παραπάνω έργου όπως αυτή ορίστηκε με την  
αριθμ. 33/11-2-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΧ3ΩΡΠ-Τ2Β) 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  22-3-2019 ημέρα Παρασκευή  και  ώρα 10:00  π.μ.,  σε 
εκτέλεση, της αρ.  33/11-2-2019  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Έδεσσας  και  των  αριθ.  3164/22-2-2019,  3165/22-2-2019 Προσκλήσεων  για 
συνεδρίαση  της  επιτροπής,  για  να  προβούμε  στην  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  
προσφορών  του  διαγωνισμού  σύμφωνα  με  τα  διαλαμβανόμενα  στη  Διακήρυξη  
Ανοιχτής Δημοπρασίας.

Η  συνεδρίαση  ολοκληρώθηκε  την  22η Μαρτίου  2019,  μετά  την  επιβεβαίωση 
γνησιότητας όλων των εγγυητικών επιστολών.

2. Η  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών  ήταν  η  18-3-2019  ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 15.00μ.μ.
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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: 19/3/2019 
08:10:24 και αρ. A9608BBE76B2827E55C4419CF0C0E6E4) ως εξής:

Α/
Α Επωνυμία Προσφέροντα

Χρόνος 
Υποβολής 
Προσφοράς

1 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ  ΤΟΜΗ  Α.Τ.Ε.  –  ΛΕΦΤΣΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

18/3/2018 
14:32:04

2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΤΕΧΝΙΚΑ  ΕΡΓΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε.

18/3/2019 
14:56:30

4. Στη συνέχεια ως μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, την 22-3-2019 ημέρα Παρασκευή 
και  ώρα  10:00  π.μ. προβήκαμε  σε  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  του  υποφακέλου  
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά».

5. Από τις δύο (2) υποβαλλόμενες προσφορές, η μία (1) υπέβαλλε ηλεκτρονική εγγυητική  
επιστολή  από  το  ΤΜΕΔΕ.  Μετά  από  επικοινωνία  με  τον  χειριστή  του  Διαγωνισμού,  
διαπιστώθηκε ότι η μία (1) από τις δύο (2) υποβαλλόμενες προσφορές, που όφειλαν να  
προσκομίσουν σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο την πρωτότυπη εγγυητική  
επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, σύμφωνα με την παρ.  β του άρθρου 3.5 της  
Διακήρυξης,  την  είχε  καταθέσει  στο  πρωτόκολλο  της  υπηρεσίας,  σύμφωνα  με  τον  
ακόλουθο πίνακα:

Α/
Α Επωνυμία Προσφέροντα Ημερομηνία / 

Αρ.Πρωτ.
1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε.
20-03-2019 / 

4911

6. Μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση,  η  Ε.Δ.  προχώρησε  στην  αποστολή  (μέσω  της  
λειτουργίας  «Επικοινωνία»  του  Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού  στη  Διαδικτυακή  Πύλη  
«Προμηθεύς») του σχετικού κατάλογου μειοδοσίας όπως παράχθηκε από το Υποσύστημα 
(αρ. 1BDE7DCA340289BF2E2773430BCB39F) ως εξής:

Α/
Α

Α/Α 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ

Σ
Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστ

ό %

1 115757 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε. –  
ΛΕΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

45,20 %

2 116258 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε.

41,21 %

7. Κατόπιν  η  Ε.Δ.  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.
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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.

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.  Πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά ο έλεγχος της εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών  
συμμετοχής της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε. – ΛΕΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ» και  
εκδόθηκαν οι Α/Α 35206/22-3-2019 και 35207/22-3-2019  βεβαιώσεις από το ΤΜΕΔΕ  
για τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των μελών της Κοινοπραξίας «ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.» και  
«ΛΕΦΤΣΗ ΧΡΗΣΤΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ» ότι είναι έγκυρες.

10. Με  το  αρ.  5109/22-03-2019  έγγραφό  μας  προς  το  ΤΜΕΔΕ  (Γραφείο  Αθηνών),  
ζητήθηκε  η  επιβεβαίωση  του  ελέγχου  γνησιότητας  της  εγγυητικής  συμμετοχής  του  
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΤΕΧΝΙΚΑ  ΕΡΓΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  δ.τ.  ΕΛΤΕΡΓΑ  Α.Ε.».  Δόθηκε 
απάντηση ότι είναι έγκυρη και σε ισχύ η εγγυητική την Τρίτη 26-03-2019. 
11. Την  ημέρα  Τετάρτη  27-03-2019,  με  τη  διαδικασία  ελέγχου  των  εγγυητικών 
συμμετοχής να έχει ολοκληρωθεί, η Ε.Δ. ολοκλήρωσε το έργο της.

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

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΊΑ ΠΡΟΣΦΈΡΟΝΤΑ Ποσοστό 
[%]

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

[€]
ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ

1 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε. –  
ΛΕΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ 

45,20 % 239.739,75 
€

ΔΕΚΤΟΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ.  
ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε.

41,21 % 257.013,95 
€

ΔΕΚΤΟΣ

13. Από τα παραπάνω προέκυψε ότι την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης  
προσφορά την έκανε o «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε. – ΛΕΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ 
ΠΕΤΡΟΥ» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 45,20 %.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η επιτροπή διαγωνισμού

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Ανάπλαση  οικισμού  Άρνισσας  -  Α΄  Φάση»,  στον  μειοδότη  (προσωρινό  ανάδοχο)  
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε. – ΛΕΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ» με 
αριθμό ΜΕΕΠ 30870 και 21312  αντίστοιχα με μέση έκπτωση  45,20 % 
και συνολική προσφορά 239.739,75 € πλέον Φ.Π.Α.

Η οποία αναλύεται ως εξής:

1. Σύνολο Εργασιών: 174.683,95 €
2. ΓΕ & ΟΕ 18%: 31.443,11€
3. Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%: 206.127,06 €

4. Απρόβλεπτα 15%: 30.919,06 €
5. Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ: 2.451,79 €
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6. ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 18%: 241,84 €
7. Σύνολο: 239.739,75 €
8. Φ.Π.Α 24%: 57.537,54 €
Σ Υ Ν Ο Λ Ο : 297.277,29 €

Έτσι  σήμερα  27-03-2019,  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  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»,

β)την αριθ. 33/2019 απόφασή της , 
γ)το αριθ. πρωτ. 5315/27-3-2019  πρακτικό  της Επιτροπής διαγωνισμού, 
δ)την  αριθ.  2945/21-2-2019  διακήρυξη  δημοσίου  ανοικτού  ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για το έργο «Ανάπλαση οικισμού Άρνισσας -Α΄ Φάση», 

Αποφασίζει ομόφωνα
          Εγκρίνει το αποτέλεσμα της παραπάνω δημοπρασίας που έγινε στις 22-3-2019 
μπροστά στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού του Δήμου, για την ανάδειξη αναδόχου 
του έργου «Ανάπλαση οικισμού Άρνισσας -Α΄ Φάση», προϋπολογισμού πεντακοσίων 
σαράντα  χιλιάδων  ευρώ  (540.000,00€) συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.,  κι 
αναδεικνύει  ανάδοχο  (προσωρινό)  του  έργου  την  «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.  – 
ΛΕΦΤΣΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΤΟΥ  ΠΕΤΡΟΥ» με  αριθμό  ΜΕΕΠ  30870  και  21312,  με 
έκπτωση  σαράντα  πέντε  κόμμα  είκοσι  τοις  εκατό  (45,20%)  πάνω  στις  τιμές  του 
τιμολογίου  της  αριθ.  2Α/2014 μελέτης  του έργου  της  Δ/νσης Τ.Υ.  & Π του Δήμου 
Έδεσσας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
09:30π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 97/2019.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 2-4-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

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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