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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

(ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 195/2021    
 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

2. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» 
 

Σήμερα Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε με τη 
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. 8.950/28-6-2021 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 τα πέντε (5) από τα (7) 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 

2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 
3. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος, 

4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
5.  Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος. 

 

1.Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος. 

2. Ιωάννης Μουράτογλου-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 συζητηθούν 

σήμερα ως κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του 
Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέματα:  
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1.  Έγκριση 1ου Πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση 

και Επανάχρηση κτηρίων πρώην ΚΕΦΟ και Κοινοτικού Καταστήματος Παλαιού 
Αγίου Αθανασίου Δήμου Έδεσσας». 

2. Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου 
«Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον οικισμό Κερασιάς». 

3. Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου 

«Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο Κλεισοχώρι (Παιδικός Σταθμός)». 
4. Αντικατάσταση υδρονομέα άρδευσης στην Κοινότητα Αγ. Αθανασίου. 
    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 

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 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), 
και να ληφθούν  σχετικές αποφάσεις.  

         
 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη στα 

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ.  8.609/18-6-2021 1ο Πρακτικό 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας και ΑΠΕ στο κτήριο του Κλειστού Κολυμβητηρίου Έδεσσας», όπως 

αυτό συντάχθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε με την 
αριθμ. 133/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και έχει ως εξής:  

 

1Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στο κτήριο του Κλειστού 

Κολυμβητηρίου Έδεσσας» 

Αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 95310 

 

        Σήμερα 18/06/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., η επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την 133/2021 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Έδεσσας και 

συνήλθε σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης της Ο.Ε., προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση 

των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 

και ΑΠΕ στο κτήριο του Κλειστού Κολυμβητηρίου Έδεσσας», η οποία έλαβε τον υπ’ αριθ. 

95310 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, και δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC008610136. 

Η επιτροπή αποτελείται από τα μέλη : 

1. Ιωάννης Καντούτσης , ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχ/κων, ως Πρόεδρος 

2. Φανή Γιούσμη, ΤΕ Πολιτικών Μηχ/κων, ως αναπληρωματικό μέλος και 

3. Σάββας Νεσλεχανίδης, ΠΕ Αγρ. Τοπογράφων Μηχ/κων, ως  μέλος 

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 

Δευτέρα 14/06/2021 και η ώρα λήξης 15:00 μ.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών η Παρασκευή 18/06/2021 και ώρα 10:00 π.μ. 

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε την 30-06-2021, 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 95310 και διαπίστωσε αφενός ότι ο 

διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν 

υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορές. 
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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 

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 πίνακα προκειμένου να λάβουν 

γνώση οι προσφέροντες. 

 

Α/Α Α/Α Κατάθεσης. Επωνυμία Προσφέροντα 
Ποσοστό 

έκπτωσης 

1 197316 
ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
31,19 % 

2 198582 ΠΕΤΚΑ Α.Ε. 29,00 % 

3 193700 
Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. 

 δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε. 
21,38 % 

4 198116 
«Κ/ΞΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. 

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ – ΓΚΑΝΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» 

21,02 % 

5 198533 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε. 
16,00 % 

6 194115 
ΜΠΟΥΓΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
11,00 % 

7 198459 
Σ ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

 & ΣΙΑ  Ε.Ε 
10,00 % 

8 197321 
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
7,78 % 

9 198098 ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 7,00 % 

10 198486 
Τ&Τ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ 
5,00 % 

 

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 οι διαγωνιζόμενοι: «Σ ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε» και «Τ&Τ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» δεν κατέθεσαν τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής που προβλέπονται (επί ποινή αποκλεισμού) στο άρθρο 24.2, και συγκεκριμένα την 

εγγυητική συμμετοχής. 
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7. Κατόπιν η Επιτροπή επικοινώνησε με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 

εγγυητικές επιστολές που έχουν καταθέσει οι συμμετέχοντες για να διαπιστώσει την εγκυρότητά 

τους (άρθρο 72 παρ.5 του Ν.4412/2016). Συγκεκριμένα οι επτά εγγυητικές επιστολές είχαν  

εκδοθεί ηλεκτρονικά από το ΤΜΕΔΕ και ο έλεγχός τους ολοκληρώθηκε αυθημερόν μέσω της 

ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://validate.tmede.gr/#/. Ενώ τέλος μία εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής ήταν της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, της οποίας η εγκυρότητα βεβαιώθηκε την 

30/06/2021, ολοκληρώνοντας έτσι τη διαδικασία εξακρίβωσης της γνησιότητας των 

υποβληθέντων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής. 

 

 

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. 6648/17-05-2021 Διακήρυξη του Δημάρχου  

2. τις υποβληθείσες προσφορές 

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 

 

Προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: 

 

    Την απόρριψη της προσφοράς των διαγωνιζόμενων: «Σ ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & 

ΣΙΑ Ε.Ε» και «Τ&Τ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ», διότι δεν κατέθεσαν 

τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προβλέπονται (επί ποινή αποκλεισμού) στο άρθρο 24.2, 

δηλαδή την 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 Α/Α Κατάθεσης. Επωνυμία Προσφέροντα 
Ποσοστό 

έκπτωσης 

1 197316 
ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
31,19 % 

2 198582 ΠΕΤΚΑ Α.Ε. 29,00 % 

3 193700 
Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. 

 δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε. 
21,38 % 

4 198116 
«Κ/ΞΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. 

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ – ΓΚΑΝΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» 

21,02 % 

5 198533 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε. 
16,00 % 

6 194115 
ΜΠΟΥΓΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
11,00 % 

7 197321 
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
7,78 % 

8 198098 ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 7,00 % 

 

https://validate.tmede.gr/#/
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      Κατά συνέπεια σήμερα 30/06/2021 η Ε.Δ. εισηγείται προς την Ο.Ε. την ανακήρυξη ως 

«προσωρινού αναδόχου» του έργου με τίτλο: «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και 

ΑΠΕ στο κτήριο του Κλειστού Κολυμβητηρίου Έδεσσας», τον οικονομικό φορέα  

«ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μέση έκπτωση 31,19% και 

συνολική προσφορά 632.918,53 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 

 

Η οποία αναλύεται ως εξής: 

1.Εργασίες                      :   465.682,62 € 

2.ΓΕ & ΟΕ 18%               :     83.822,87 € 

3.Σύνολο                       :   549.505,49 € 

4.Απρόβλεπτα 15%         :     82.425,82 € 

5.Σύνολο                       :    631.931,31 € 

6.Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ  :  987,22 € 

7.Σύνολο                       :    632.918,53 € 

8.ΦΠΑ 24%                     :    151.900,45 € 

9.Γενικό Σύνολο              :    784.818,98 € 

    

 

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

βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

 
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος 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. 1ι 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)   το αριθμ. πρωτ. 8.609/18-6-2021 πρακτικό  της Επιτροπής Διαγωνισμού,  

           

Αποφασίζει ομόφωνα 
 Α. Την έγκριση του αριθμ. πρωτ. 8.609/18-6-2021 1ου πρακτικού της 

Επιτροπής Διαγωνισμού. 
     Β. Την ανακήρυξη ως «προσωρινού αναδόχου» του έργου με τίτλο: 

«Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στο κτήριο του Κλειστού 

Κολυμβητηρίου Έδεσσας», τον οικονομικό φορέα  «ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μέση έκπτωση 31,19% και συνολική 
προσφορά 632.918,53 € (χωρίς Φ.Π.Α.), η οποία αναλύεται ως εξής: 

 
1.Εργασίες                :   465.682,62 € 

2.ΓΕ & ΟΕ 18%         :     83.822,87 € 
3.Σύνολο                   :    549.505,49 € 
4.Απρόβλεπτα 15%    :     82.425,82 € 

5.Σύνολο                   :    631.931,31 € 
6.Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ  :   987,22 € 

7.Σύνολο                    :    632.918,53 € 
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8.ΦΠΑ 24%                      :   151.900,45 € 

9.Γενικό Σύνολο                :   784.818,98 € 
 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:40 π.μ. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 195/2021 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Έδεσσα 7-7-2021 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ιωάννης Χατζόγλου, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα,  

Μιχαήλ Σαμλίδης, Ιωάννης Τσεπκεντζής 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Επιτροπή Διαγωνισμού (όπως συγκροτήθηκε με την αριθ. 133/2021 απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής). 

 
Αποδέκτες προς κοινοποίηση:  

- Προϊστάμενο Δ/νσης  Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο. 
 


