
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11ΗΣ , 

ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΣΤΙΣ 11 ΜΑΙΟΥ 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 141/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
12. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ 
ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΝΙΣΣΑΣ».

Σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε δια περιφοράς 
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. 5.338/7-
5-2020 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 τα πέντε (5) από τα 
επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
4. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτ. μέλος, 
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος. 

1. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος,
2. Αντώνιος Ρυσάφης-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.
           Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης και λαμβάνοντας υπόψη του τους συμπληρωμένους πίνακες 
ψηφοφορίας των  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  προχώρησε  στη  λήψη  των 
αποφάσεων τόσο στο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης «Εξέταση αιτήματος του κ. 
Αντωνίου Ρυσάφη,  επικεφαλή της δημοτικής παράταξης «Ενωτική Δράση»,  για την 
άσκηση  των προβλεπόμενων ένδικων  μέσων» το οποίο  κρίθηκε  ως  κατεπείγον  και 
έπρεπε να συζητηθεί στη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
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77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), και να ληφθεί σχετική απόφαση όσο και στα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης.

          Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  12ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  είχε 
γνωστοποιήσει  στα  μέλη της  Οικονομικής  Επιτροπής  το  αριθ.  πρωτ.  4.980/28-4-
2020  Πρακτικό  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο 
«Αντιστήριξη & τσιμεντόστρωση δρόμου εντός σχεδίου οικισμού Άρνισσας» 
(Αρ. Μελ. 14/19) της Επιτροπής Διαγωνισμού όπως αυτή συγκροτήθηκε με την αρθμ. 
95/2020 όμοια δική της, το οποίο ανέφερε τα ακόλουθα:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(Σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016)

Για το έργο : «Αντιστήριξη & τσιμεντόστρωση δρόμου εντός σχεδίου οικισμού 
Άρνισσας» (Αρ. Μελ. 14/19)

Προϋπολογισμός μελέτης: 23.000,00 € (με τον Φ.Π.Α.)
Στην Έδεσσα, την  Τρίτη 28-4-2020 και ώρα  10:00 πμ. στα γραφεία της Τεχνικής  
Υπηρεσίας  του  Δήμου  Έδεσσας,  οι  κάτωθι  υπογεγραμμένοι  μόνιμοι  υπάλληλοι  του  
Δήμου Έδεσσας:
1. Χριστίνα Ασημακοπούλου - Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, ως Πρόεδρος,
2. Σάββας Νεσλεχανίδης – Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, ως μέλος,
3. Κοσμάς Καλογιαννίδης – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ, ως μέλος,
που  αποτελούμε  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού  και  οριστήκαμε  με  την  αριθ.  95/2020 
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας, έχοντας υπόψη την Αρ. Πρωτ. 
4689/15-4-2020  Προκήρυξη  της  δημοπρασίας  του  παραπάνω  έργου,  
συγκεντρωθήκαμε έγκαιρα στον οριζόμενο χώρο και καλέσαμε τους ενδιαφερόμενους  
για τη δημοπρασία, να προσέλθουν για την επίδοση των προσφορών τους.

Μετά την παρέλευση της 10:00 π.μ., όπως ορίζεται στη διακήρυξη, η πρόεδρος της Ε.Δ.  
κήρυξε τη λήξη του χρόνου παράδοσης των προσφορών και στη συνέχεια επικοινώνησε  
με την υπηρεσία πρωτοκόλλου και διαπίστωσε ότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά στο  
πρωτοκόλλου του Δήμου.

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν, καταχωρούνται  στον παρακάτω πίνακα κατά σειρά  
κατάθεσής  τους  και  καταγράφεται  η  επωνυμία του οικονομικού φορέα,  η  τάξη  και  
κατηγορία του, η εγγυητική συμμετοχής ως εξής:
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«Χ. ΚΟΝΤΟΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.» ΤΕΧΝΙΚΗ – 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΤΗΛ.: 2384024957

FAX: 2384028411

EMAIL: 
kikotec18@gmail.com 

ΑΡ. ΜΕΕΠ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΞΗ

30933 ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2Η 

ΤΡΑΠΕΖΑ / ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΙΣΧΥΟΣ

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε e-71809/27-4-
2020 371,00 € 310 ΗΜΕΡΕΣ
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«ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ε.Δ.Ε.

ΤΗΛ.: 2381022199

FAX: 2381022179

EMAIL:  
ate.tomh.d@gmail.co
m 

ΑΡ. ΜΕΕΠ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΞΗ

30870 ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2η

ΤΡΑΠΕΖΑ / ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΙΣΧΥΟΣ

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε e-71660/27-4-
2020 400,00 € 310 ΗΜΕΡΕΣ
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ΖΑΡΚΑΔΑΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΤΗΛ.:2381022801

FAX: 2381025893

EMAIL: 
apostoliszarkadas  @  g  
mail  .  com   

ΑΡ. ΜΕΕΠ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΞΗ

30297 ΟΔΟΠΟΙΙΑ Α2

ΤΡΑΠΕΖΑ / ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΙΣΧΥΟΣ

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. e-71727/27-4-
2020 371,00 € 310 ΗΜΕΡΕΣ

4

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Ε.Δ.Ε.

ΤΗΛ./ FAX: 
2381028840

: 2381028840

EMAIL:  
k.a.@hotmail.gr 

ΑΡ. ΜΕΕΠ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΞΗ

26870 ΟΔΟΠΟΙΙΑ Α1

ΤΡΑΠΕΖΑ / ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΙΣΧΥΟΣ

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε e-71857/27-4-
2020 371,00€ 310 ΗΜΕΡΕΣ

Ακολούθως, την ίδια ημέρα, η Επιτροπή Διαγωνισμού παρουσία των διαγωνιζομένων,  
αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές και ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία για  
κάθε διαγωνιζόμενο.

Οι προσφορές καταχωρήθηκαν κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την πλέον  
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά) ως ακολούθως:

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗ

1
«Χ. ΚΟΝΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΤΗΛ.: 2384024957, FAX: 2384028411
EMAIL: kikotec18@gmail.com 

22%
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ -Ε.Δ.Ε.
ΤΗΛ.: 6977707977, FAX: 2381028840
EMAIL: k.a.@hotmail.gr \

4%

3
«ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Δ.Ε.
ΤΗΛ.: 2381022199. FAX: 2381022179
EMAIL: ate.tomh.d@gmail.com

3%

4
ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΤΗΛ.:2381022801, FAX: 2381025893
EMAIL: apostoliszarkadas  @  gmail  .  com  

3%

Στη συνέχεια, η Ε.Δ. ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά  
μειοδοσίας,  άρχισε  την  διαδικασία  του  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  των  
διαγωνιζομένων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη διακήρυξη. 

Αφού έγινε ο έλεγχος των προσφορών των διαγωνιζομένων, ακολουθώντας  τη σειρά  
μειοδοσίας και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξακρίβωσης της γνησιότητας των  
υποβληθέντων  εγγυητικών  επιστολών  συμμετοχής,  η  οποία  ολοκληρώθηκε  την  ίδια  
ημέρα,  η  Ε.Δ.  ολοκλήρωσε  το  έργο  της  και  ομόφωνα  διαπίστωσε  ότι,  από  τις  
υποβληθείσες τέσσερις (4) προσφορές, όλα τα δικαιολογητικά τους πληρούν τους όρους  
της διακήρυξης στο σύνολό τους και έγιναν αποδεκτές. 

Η  Ε.Δ.,  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  παραπάνω,  και  ύστερα  από  διαλογική  συζήτηση  
εισηγείται προς  την  Οικονομική  Επιτροπή  την  ανακήρυξη  ως  «προσωρινού 
αναδόχου» την  εταιρεία  «Χ.  ΚΟΝΤΟΣ  &  ΣΙΑ  Ο.Ε.»  ΤΕΧΝΙΚΗ  –  ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ,  ΑΦΜ  800950622  με  έδρα  το  2ο χλμ  Αριδαίας-Θες/νίκης,  Τ.Κ.  58400 
Αριδαία , η οποία προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 22 %, πάνω στις τιμές  
του  τιμολογίου  της  αρ.  14/2019  μελέτης  για  το  έργο  «Αντιστήριξη  & 
τσιμεντόστρωση δρόμου εντός σχεδίου οικισμού Άρνισσας».

Έτσι την 28/4/2020, 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 της Οικονομικής Επιτροπής καταμέτρησε τις 
ψήφους των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
          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 3 του Ν. 4623/2019 ( ΦΕΚ  Α΄134) «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου  Εσωτερικών,  διατάξεις  για  την  ψηφιακή  διακυβέρνηση,  συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,

β) την αριθ. 95/2020 απόφασή της, 
γ) το αριθ. πρωτ. 4.980/28-4-2020 πρακτικό  της Επιτροπής διαγωνισμού, 
δ)την αρ. πρωτ. 4.689/28-4-2020 διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού για 

την  εκτέλεση του έργου με τίτλο  «Αντιστήριξη & τσιμεντόστρωση δρόμου εντός 
σχεδίου οικισμού Άρνισσας»,

4

mailto:apostoliszarkadas@gmail.com
mailto:ate.tomh.d@gmail.com
mailto:k.a.@hotmail.gr


Αποφασίζει ομόφωνα
          Α. Την  έγκριση  του  αριθ.  πρωτ.  4.980/28-4-2020  πρακτικού   της 

Επιτροπής διαγωνισμού.
             Β. Την ανάδειξη της εταιρείας Χ. Κόντος & Σία Ο.Ε. Τεχνική Εμπορική 
Εταιρεία με  ΑΦΜ  -800950622-  και  έδρα  το  2ο χιλ.  Αριδαίας-Θες/νίκης,   ως 
αναδόχου  (προσωρινού), για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο  «Αντιστήριξη  & 
τσιμεντόστρωση δρόμου εντός σχεδίου οικισμού Άρνισσας», προϋπολογισμού 
είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (23.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η οποία 
προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  είκοσι δύο τοις εκατό (22%) πάνω στις 
τιμές της αριθ. 14/2019 μελέτης της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας. 

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 141/2020
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 13-5-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Ιωάννης Χατζόγλου, Ιωάννης Μουράτογλου.

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

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Μέλη Επιτροπής Τακτικά & Αναπληρωματικά.
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