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ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 99/2019   

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2.    ΕΓΚΡΙΣΗ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   
ΓΙΑ    ΤΗΝ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΤΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».

Σήμερα Τετάρτη 17 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.  6.664/12-4-2019  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. Χρήστος  Δασκάλου   - 

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

1.  Χρήστος Βερικούκης – Τακτ. μέλος,
2. Γεώργιος Κούκος – Τακτ.μέλος,
3. Ιωάννης Μουράτογλου- Τακτ. μέλος, 
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  Πρακτικού  2  «Έλεγχος  Δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  για  την 

ανάδειξη του  αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή ασφαλτοστρώσεων 
Δήμου Έδεσσας (Α’ Φάση)».
2. Έγκριση πρακτικού  δημοπρασίας  του  συνοπτικού  διαγωνισμού για  την 

εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών».
3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού για 

την εκτέλεση του έργου «Επέκταση Αρδευτικού Δικτύου Καρυδιάς».  

1



4. Σύνταξη σχεδίου 4ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 
2019.
         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 2ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα 
μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  το  αριθ.  πρωτ.  6709/15-4-2019  πρακτικό 
Δημοπρασίας  για  την  ανάδειξη  προσωρινού  αναδόχου  εκτέλεσης  της  προμήθειας 
«Προμήθεια  οικοδομικών  υλικών»,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  το  μεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης πάνω στις τιμές του τιμολογίου της αριθ.  22Π/19 μελέτης που 
έγινε  στις  15-4-2019 από τριμελή επιτροπή που ορίστηκε  με την αριθ.  90/2019 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών».

        Στην Έδεσσα την 15-04-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα η επιτροπή διενέργειας  διαγωνισμού,  η  
οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’  αριθμόν  90/2019 απόφαση  της  Οικονομικής 
Επιτροπής, για να διενεργήσει τον συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο  
«Προμήθεια  οικοδομικών  υλικών» όπως  ορίζεται  στην  5650/01-04-2019 
Διακήρυξη του Δημάρχου,  συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας  -12.759,35-€  με τον 
ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει  τιμής για το σύνολο του προϋπολογισμού της κάθε  «ομάδας  
ειδών».

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού ήταν παρόντες:
1) Φανή Γιούσμη, πρόεδρος της επιτροπής,
2) Ευστράτιος Βιληγέννης, τακτικό μέλος,
3) Παναγιώτης Βερύκοκκος, τακτικό μέλος.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού: 

α) Έλεγξε αν κατατέθηκε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Προσφορά,  ως  και μία εργάσιμη  
μέρα πριν την ημέρα του  διαγωνισμού (ως 12-04-2019) σύμφωνα με την Διακήρυξη  
της  παραπάνω  προμήθειας  και  διαπιστώθηκε  ότι  δεν  έχει  κατατεθεί καμία 
Προσφορά. 

β) Προέβη στην παραλαβή των φακέλων προσφορών που κατέθεσαν οι ενδιαφερόμενοι  
οικονομικοί  φορείς.  Συγκεκριμένα  κατατέθηκαν  στην  Επιτροπή  Διαγωνισμού  της  
υπηρεσίας δύο (2) Προσφορές. Οι διαγωνιζόμενοι, που υπέβαλαν προσφορά είναι οι  
εξής:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

1. ΕΛΕΑΝΑ ΟΥΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

2. ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΚΕ
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     Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, η Πρόεδρος δήλωσε ότι  
δεν  μπορεί  να  γίνει  δεκτή  καμία  άλλη  προσφορά  και  άρχισε  η  διαδικασία  της  
αποσφράγισης.

     Αρχικά η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών και  
προέκυψε ότι:

• Η εταιρεία «ΕΛΕΑΝΑ ΟΥΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» κατέθεσε σφραγισμένο φάκελο 
προσφοράς σε ένα  (1) πρωτότυπο και ένα  (1) αντίγραφο, όπως ορίζεται στο Άρθρο  
6, παρ.1 της Διακήρυξης της προμήθειας.

• Η  εταιρεία  «ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΙΚΕ»  κατέθεσε  σφραγισμένο φάκελο 
προσφοράς σε ένα  (1) πρωτότυπο, χωρίς ένα  (1) αντίγραφο.

      Η Επιτροπή ΟΜΟΦΩΝΑ, αποφάσισε να δεχτεί την προσφορά της «ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΙΚΕ»  καθώς  η  μη  κατάθεση  αντίγραφου  του  φακέλου  προσφοράς,  δεν  
αποτελεί λόγο αποκλεισμού.

Ακολούθησε την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών σύμφωνα με το  Άρθρο 14  
παρ.7 της Διακήρυξης.

      Η  Επιτροπή,  αποσφράγισε  τους  φακέλους  προσφοράς,  τους   υποφακέλους  
δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και του φακέλους τεχνικής προσφοράς, μονόγραψε  
και σφράγισε όλα τα δικαιολογητικά και καταχώρησε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά  
σε πίνακες ανά προσφέροντα, όπως φαίνεται παρακάτω:

Α/
Α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
«ΕΛΕΑΝΑ ΟΥΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ»

1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Χ

2. Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής όρων διακήρυξης και μελέτης. Χ

3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας Οικονομικού Φορέα. Χ

4. Εξουσιοδότηση. Χ

5. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας εκπροσώπου. Χ

Α/
Α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
«ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΚΕ»

1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Χ

2. Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής όρων διακήρυξης και μελέτης. Χ

3. Συμβολαιογραφική πράξη  για μετατροπή της εταιρείας του από Εταιρεία  
Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) σε Ιδιωτική Κεφαλαιακή Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) Χ

4. Εξουσιοδότηση. Χ
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5. Το αριθ. 2123/11-04-2019 Πιστοποιητικό Επιμελητήριου Πέλλας Ν.Π.Δ.Δ. Χ

6. Το αριθ. 2125/11-04-2019 Πιστοποιητικό Επιμελητήριου Πέλλας Ν.Π.Δ.Δ. Χ

      Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη στη αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών και  
προέκυψε ότι όλοι οι διαγωνιζόμενοι προσκόμισαν τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη  
στοιχεία.
Παρουσία  όλων  των  οικονομικών  φορέων  ή  των  εκπροσώπων  αυτών,  η  Επιτροπή  
Διαγωνισμού προχώρησε στο άνοιγμα των Φακέλων των Οικονομικών Προσφορών που  
μονογράφηκαν και καταχωρήθηκαν ανά «ομάδα ειδών» ως εξής:

Α/Α ΕΛΕΑΝΑ ΟΥΤΑ
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΙΚΕ

ΟΜΑΔΑ 1 (ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.)

4.488,30 3.525,39

ΟΜΑΔΑ 1 (ΜΕ 
Φ.Π.Α.)

5.565,49 4.371,48

ΟΜΑΔΑ 2 (ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.)

661,09 678,60

ΟΜΑΔΑ 2 (ΜΕ 
Φ.Π.Α.)

819,75 841,46

ΟΜΑΔΑ 3 (ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.)

800,00 785,00

ΟΜΑΔΑ 3 (ΜΕ 
Φ.Π.Α.)

992,00 973,40

Στην συνέχεια η Επιτροπή  προέβη στην ανακοίνωση  των τιμών και οι προσφέροντες ή  
οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους αποχώρησαν.

Ακολούθησε η διαδικασία  ελέγχου  των δικαιολογητικών συμμετοχής από την Επιτροπή  
και προέκυψε ότι: 

A. Ο φάκελος δικαιολογητικών της  εταιρείας «ΕΛΕΑΝΑ ΟΥΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ»  
περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 8 της  
Διακήρυξης.

B. Ο φάκελος δικαιολογητικών της  εταιρείας  «ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΚΕ»,  
σύμφωνα με το άρθρο 8 της Διακήρυξης, δεν περιλαμβάνει:
Β.1) Τα πιστοποιητικά του Γ.Ε.ΜΗ. ως  όφειλε, με ποινή απόρριψης της 

προσφοράς, σύμφωνα με το  άρθρο 8, παρ. 2β της Διακήρυξης.

Β.2)  Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας εκπροσώπου.

Για τους παραπανω λόγους,  η Προσφορά της «ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΚΕ»  
απορρίπτεται ΟΜΟΦΩΝΑ από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΥΣ
Μετά από τα παραπάνω, έχοντας υπόψη:

1) Τον  Ν.4555/2018  (ΦΕΚ  Α’  133/19.07.2018)  «Μεταρρύθμιση  του  θεσμικού  
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της  
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Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.»  
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].

2) Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

3) Τον  Ν.4412/2016  (Α'  147)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

4) Τον Ν.4497/2017 ( Α΄ 171) «Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4412/2016».

5) Τον Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης  
διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

6) Τον Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

7) Των  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  νόμων  εκδοθεισών  κανονιστικών  πράξεων,  των  
λοιπών  διατάξεων  που  αναφέρονται  ρητά  ή  απορρέουν  από  τα  οριζόμενα  στα  
συμβατικά  τεύχη  της  παρούσας,  καθώς  και  του  συνόλου  των  διατάξεων  του  
ασφαλιστικού,  εργατικού,  κοινωνικού,  περιβαλλοντικού  και  φορολογικού  δικαίου  
που διέπει  την ανάθεση  και  εκτέλεση της  παρούσας  σύμβασης,  έστω και  αν  δεν  
αναφέρονται ρητά παραπάνω.

8) Το Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ:19REQ004619497 2019-03-15.
9) Την  με  αριθ.  22Π/2019 Μελέτη  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  & 

Πολεοδομίας (Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές Προδιαγραφές- Προϋπολογισμός).

10) Την  με αριθ. 252/26-03-2019 Απόφαση του Δημάρχου του Δήμου Έδεσσας, με την  
οποία  εγκρίθηκε  η  ανάληψη  υποχρέωσης  της  πίστωσης  σε  βάρος  του  Κ.Α. 
02.30.6661.001.

11) Την  με  αριθ.  90/2018 Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  με  την  οποία 
εγκρίθηκαν  οι  Τεχνικές   Προδιαγραφές  και  η  μελέτη  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  
Υπηρεσιών  και  Πολεοδομίας,  καθορίστηκαν  οι  όροι  της  διακήρυξης  συνοπτικού  
διαγωνισμού  και   συγκροτήθηκε  η  κατά  νόμο,  αρμόδια  επιτροπή  διενέργειας  
διαγωνισμού  και  αξιολόγησης  προσφορών  για  την  «Προμήθεια  οικοδομικών 
υλικών» (Αρ. μελ. 22Π/2019) 

12) Την με αριθ.  85/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε  
«Συγκρότηση Τριμερούς Επιτροπής Ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον 
της  αναθέτουσας  αρχής  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημόσιων  
συμβάσεων ή γενικών υπηρεσιών ‘’Με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση  
των  εξήντα  χιλιάδων  (60.000)  ευρώ’’  χωρίς  Φ.Π.Α.» για  το  έτος  2019, 
σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016.

13)Το συνημμένο στην παρούσα, με αριθ. πρωτ. 6779/15-04-2019 Υπόμνημα της Ούτα  
Ελεάνας του Κων/νου, προς την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Η  Επιτροπή   Διαγωνισμού  ΟΜΟΦΩΝΑ εισηγείται,  την  ανάδειξη  ως  «προσωρινού  
Αναδόχου» για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» (Αρ. μελ. 
22Π/2019)  την μοναδική με παραδεκτή προσφορά στον διαγωνισμό εταιρεία,  με την  
επωνυμία  «ΕΛΕΑΝΑ  ΟΥΤΑ  του  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ»,  σύμφωνα  με  την   οικονομική  
προσφορά  της για κάθε «ομάδα ειδών»,  όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ «ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ»
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Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΟΜΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ

ΑΦΜ - ΔΟΥ/ 
ΕΔΡΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Σ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.

1.

ΟΜΑΔΑ 1: ΥΛΙΚΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ,  
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ, 
ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΩΝ 
κλπ

ΕΛΕΑΝΑ ΟΥΤΑ
του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Υ

135018774
ΔΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ / 
ΚΙΛΚΙΣ 17 
ΕΔΕΣΣΑ

5.565,49

2. ΟΜΑΔΑ 2: ΥΛΙΚΑ 
ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΕΛΕΑΝΑ ΟΥΤΑ
του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Υ

135018774
ΔΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ / 
ΚΙΛΚΙΣ 17 
ΕΔΕΣΣΑ

819,75

3.
ΟΜΑΔΑ 3: ΥΛΙΚΑ 
ΞΥΛΕΙΑΣ, 
ΕΠΙΚΕΡΑΜΩΣΕΩ
Ν

ΕΛΕΑΝΑ ΟΥΤΑ
του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Υ

135018774
ΔΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ / 
ΚΙΛΚΙΣ 17 
ΕΔΕΣΣΑ

992,00

Έτσι σήμερα την  15-04-2019,  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. 90/2019 απόφασή της , 
γ)το αριθ. πρωτ. 6709/15-4-2019  πρακτικό  της Επιτροπής διαγωνισμού, 
δ)την  αριθ.  5650/1-4-2019  διακήρυξη  δημοσίου  διενέργειας  συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών», 

Αποφασίζει ομόφωνα
          Α. Την  έγκριση  του  αριθ.  πρωτ.  6709/15-4-2019  πρακτικού   της 
Επιτροπής διαγωνισμού.

              Β. Την ανάδειξη της Ελεάνας Ούτα του Κωνσταντίνου με ΑΦΜ -135018774- 
και έδρα την οδό Κιλκίς 17 στην πόλη της Έδεσσας, ως αναδόχου (προσωρινού), για 
την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών»,  και πιο συγκεκριμένα 
για  τις  ΟΜΑΔΕΣ  1,2  και  3  της  αριθ.  πρωτ.  5650/1-4-2019  διακήρυξης  του 
Δημάρχου,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη  χαμηλότερη  τιμή  προσφοράς  για  κάθε 
ομάδα ειδών, πάνω στις τιμές του τιμολογίου της αριθ. 22Π/19 μελέτης της Δ/νσης Τ. 
Υ. & Πολεοδομίας, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα:
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Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΟΜΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ

ΑΦΜ - ΔΟΥ/ 
ΕΔΡΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Σ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.

1.

ΟΜΑΔΑ 1: ΥΛΙΚΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ,  
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ, 
ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΩΝ 
κλπ

ΕΛΕΑΝΑ ΟΥΤΑ
του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Υ

135018774
ΔΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ / 
ΚΙΛΚΙΣ 17 
ΕΔΕΣΣΑ

5.565,49

2. ΟΜΑΔΑ 2: ΥΛΙΚΑ 
ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΕΛΕΑΝΑ ΟΥΤΑ
του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Υ

135018774
ΔΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ / 
ΚΙΛΚΙΣ 17 
ΕΔΕΣΣΑ

819,75

3.
ΟΜΑΔΑ 3: ΥΛΙΚΑ 
ΞΥΛΕΙΑΣ, 
ΕΠΙΚΕΡΑΜΩΣΕΩ
Ν

ΕΛΕΑΝΑ ΟΥΤΑ
του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Υ

135018774
ΔΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ / 
ΚΙΛΚΙΣ 17 
ΕΔΕΣΣΑ

992,00

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:00 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 99/2019.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 17-4-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Επιτροπή Διαγωνισμού (κα Φανή Γιούσμη–Πρόεδρο).
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