
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 17/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
3.    ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   
ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΚΑΙ  ΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  ΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  «  ΕΠΙΣΚΕΥΗ   
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ (Β’ ΦΑΣΗ)  ».  

Σήμερα Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας 
και ώρα 09:30 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα 
από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 937/21-1-2019 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. Χρήστος Πέτκος Τακτ.  μέλος, 
4. Ιωάννης Μουράτογλου- 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  1  «Αποσφράγιση  -  Αξιολόγηση  Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής  –  Τεχνικών  Προσφορών  Δημοσίου  Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για  την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου «Σχέδιο Ανάδειξης της «ταυτότητας» της Έδεσσας και 
σύνταξη προδιαγραφών Επιλεγμένων Δράσεων».

1

ΑΔΑ: ΩΧΔΥΩΡΠ-ΚΝ1



2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διορισμό δικηγόρου-μερική ανάκληση της 
με αριθ. 240/2018 απόφασης της οικονομικής Επιτροπής.
3. Έγκριση Πρακτικού 1 «Αποσφράγιση – Αξιολόγηση Δικαιολογητικών /Τεχνικών 

Προσφορών του Ανοικτού,  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 
«Προμήθεια  Μηχανήματος  έργου  του  Δήμου  Έδεσσας:  α)“Προμήθεια  ενός 
μεταχειρισμένου Ισοπεδωτή Γαιών (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ)” και β) Προμήθεια ενός καινούργιου 
Δονητικού Οδοστρωτήρα πεζού χειριστή»  (ΑΡ. Συστήματος 67684 και 67713)»
4. Σύνταξη σχεδίου 1ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 

2019.
5. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου 

« Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πρανών χειμάρρου Κ. Γραμματικού».
         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 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  εκθέτει στα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής το αριθ. πρωτ. 6768/22-1-2019 πρακτικό ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού  για  το  έργο  με   τίτλο  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ  ΔΗΜΟΥ 
ΕΔΕΣΣΑΣ (Β΄ ΦΑΣΗ)», της Επιτροπής Διαγωνισμού, όπως αυτή είχε συγκροτηθεί με 
την αριθ. 234/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το οποίο έχει ως εξής:

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

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ (Β΄ ΦΑΣΗ)»

Προϋπολογισμού: 59.075,03 €
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 78304

 
Οι παρακάτω υπογράφοντες:

1. Ελένη Σύρκου, Π.Ε. Πολ. Μηχανικών, Δήμος Έδεσσας, ως Πρόεδρος
2. Σωτήριος Ντινόπουλος, ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Δ/νση Δασών 

Π.Ε. Πέλλας,  ως μέλος
3. Αικατερίνη Ζαχαριάδου, Π.Ε. Πληροφορικής, Δήμος Πέλλας ως μέλος

Μέλη  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  (Ε.Δ.)  του  παραπάνω  έργου  που  αποτελούμε  την  
Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του παραπάνω έργου όπως αυτή ορίστηκε με την αριθμ.  
234/19-10-2018  (ΑΔΑ:  6ΓΔΠΩΡΠ-ΠΓΧ)  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του 
Δήμου Έδεσσας, συγκεντρωθήκαμε την 22η-1-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, μετά  
την  αρ.  πρ.  768/17-1-2019  πρόσκληση,  για  να  προβούμε  στον  έλεγχο  των  
δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη του έργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη  
Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας και τις ισχύουσες διατάξεις.

Λαμβάνοντας υπόψη : 

• Τo αριθ. πρωτ. 22498/7-12-2018 Πρακτικό Επιτροπής διαγωνισμού.
• Την αρ. 298/18-12-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας  

με την οποία εγκρίνεται το Πρακτικό του διαγωνισμού για την ανάθεση και εκτέλεση  
του έργου από τον ΖΑΡΚΆΔΑ ΑΠΌΣΤΟΛΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΆΟΥ  με ποσοστό έκπτωσης 
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61% και συνολική προσφορά 18.580,04 € χωρίς ΦΠΑ και 23.039,25 € με ΦΠΑ 
24%.

• Το  γεγονός  ότι  μετά  την  αρ.  πρωτ.  24066/  31-12-2018  κοινοποίηση  από  την  
αναθέτουσα  αρχή  στη  Διαδικτυακή  Πύλη «Προμηθεύς»,  της  αρ.  298/18-12-2018 
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.

• Την αριθ. πρωτ. 179/7-1-2019 Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών της Δ/νσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών και  Πολεοδομίας  του Δήμου Έδεσσας  προς τον  προσωρινό  
μειοδότη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς», προκειμένου να υποβάλει τα  
δικαιολογητικά  που  καθορίζονται  στο  άρθρο  23.2-  23.10  της  Διακήρυξης  της  
Δημοπρασίας  εντός προθεσμίας 15 ημερών, έτσι ώστε να γίνει η κατακύρωση του  
διαγωνισμού.

• Την  από  17-1-2019 εμπρόθεσμη  «ηλεκτρονική  υποβολή  δικαιολογητικών»  από  
πλευράς  μειοδότη μέσω  της  Διαδικτυακής  Πύλης  «Προμηθεύς»  των  συνημμένων  
δικαιολογητικών του άρθρου 23.2- 23.10 της Διακήρυξης της Δημοπρασίας.

• Την  από  17-01-2019  (αρ.  πρωτ.  768/17-1-2019)  εμπρόθεσμη  προσκόμιση  από  
πλευράς μειοδότη των παραπάνω δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή (άρθρο 4.2 της  
Διακήρυξης της Δημοπρασίας).

Η Επιτροπή αφού έλεγξε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, διαπιστώνει ότι ο προσωρινός  
μειοδότης ΖΑΡΚΆΔΑΣ ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΆΟΥ, με ΑΦΜ: 135008756, ΔΟΥ: 
Έδεσσας και έδρα: Τσιμισκή 15, 582 00, Έδεσσα, 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  καλεί  την  Οικονομική  Επιτροπή  να 
αποφασίσει σχετικά, δηλαδή να κατακυρώσει το αποτέλεσμα της  δημοπρασίας.

Η  Οικονομική  Επιτροπή  μετά  από  διαλογική  συζήτηση,  αφού  εξέτασε  με 
προσοχή  τα  στοιχεία  της  δημοπρασίας  και  διαπίστωσε  ότι  αυτή  έχει  διεξαχθεί 
νομότυπα κι αφού 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) τις αριθ. 234/2018 και 298/2018 αποφάσεις της , 
γ) το αριθ. πρωτ. 768/22-1-2019 πρακτικό  της Επιτροπής διαγωνισμού, 

  δ)  την  αριθ.  πρωτ.  20008/9-11-2018  διακήρυξη  του  ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού  του  έργου «Επισκευή  Ασφαλτοστρώσεων  Δήμου  Έδεσσας  (Β΄ 
Φάση)»,

Αποφασίζει ομόφωνα
             Α. Εγκρίνει το αριθ. πρωτ.  768/22-1-2019  Πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού.
            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 του έργου με τίτλο «Επισκευή 
Ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας (Β΄ Φάση)», προϋπολογισμού πενήντα εννιά 
χιλιάδων εβδομήντα πέντε ευρώ και τριών λεπτών(59.075,03€) συμπεριλαμβανομένου 
του  Φ.Π.Α.,  κατά  την  οποία  σύμφωνα  με  το  σχετικό  πρακτικό  της  Επιτροπής 
Διαγωνισμού,  ανάδοχος  (οριστικός)  της  εκτέλεσης  του  έργου,  αναδεικνύεται  ο  κ. 
Ζαρκάδας Απόστολος του Νικολάου, με  ΑΦΜ -135008756- και  έδρα την οδό 
Τσιμισκή 15 της πόλης της Έδεσσας,  ο οποίος προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό 
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έκπτωσης  εξήντα  ένα  τοις  εκατό  (61%),  πάνω  στις  τιμές  του  τιμολογίου  της   αρ. 
42/2018 μελέτης της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:45 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 17/2019.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 29-1-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Δ/νση Τ.Υ.& Πολεοδομίας κα  Αντωνιάδου Ελισάβετ.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ.& Π. κ. Ηλία Γκουγιάννο.
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