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ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 15ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 139/2015    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ    «  ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ -   
Τ.Κ. ΚΕΡΑΣΙΑΣ  ».   ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.  

Σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα 09:30 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 18960/13-7-2015 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ 
όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά 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. Αναστάσιος Δίου    Τακτικό μέλος
3. Ιωάννης Χατζόγλου Ιωάννης 
4. Μιχάλης Σαμλίδης      Τακτικό μέλος

1.Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος
2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό 
μέλος
3.Αντώνιος Ρυσάφης  Αντιπρόεδρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
          Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση ο Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης .
          Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθεί 
σήμερα ως κατεπείγον,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  της  παρ.  3 του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), το παρακάτω θέμα:

1.  Επικύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την ενοικίαση του δημοτικού 
ακινήτου (παλαιό Λατομείο) της Τ. Κ. Μεσημερίου του Δήμου.

         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις  
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
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κρίνει  το  ανωτέρω  θέμα  ως  κατεπείγον,  το  οποίο  πρέπει  να  συζητηθεί  σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και 
να ληφθεί σχετική απόφαση. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. η οποία έχει 
ως εξής:      

Σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 11275/29-04-2015 διακήρυξη του έργου 
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ – Τ.Κ. 
ΚΕΡΑΣΙΑΣ», και συγκεκριμένα στο άρθρο 4.2  περί «Έγκριση αποτελέσματος της 
Δημοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης», ορίζει ότι ο μειοδότης 
οφείλει να προσκομίσει επικαιροποιημένα  δικαιολογητικά τα οποία ελέγχονται 
από την Προϊσταμένη αρχή (Οικονομική Επιτροπή).

Μετά την Α.Π. 17723 / 26 – 06 – 2015  πρόσκληση προς τον μειοδότη 
ΣΤΑΥΡΟ ΣΩΤ. ΚΟΥΡΟΥΤΖΑΚΗ  για προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών, 
την Α.Π. 18214/03-07-2015 κατάθεσή τους από τον μειοδότη και μετά τον έλεγχο 
των προσκομισθέντων δικαιολογητικών, διαπιστώνουμε ότι δεν έχουν εκλείψει οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής του μειοδότη (ΣΤΑΥΡΟ ΣΩΤ. ΚΟΥΡΟΥΤΖΑΚΗ) στον 
διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ – Τ.Κ. ΚΕΡΑΣΙΑΣ» και

Εισηγούμαστε

     α) να γνωστοποιηθεί στον δεύτερο μειοδότη η έκβαση του επανελέγχου των 
δικαιολογητικών και

     β) να κοινοποιηθεί η αριθ. 122/2015 απόφαση της Ο.Ε. στον πρώτο 
μειοδότη και να προσκληθεί για την υπογραφή της σύμβασης κατά το άρθρο 30 
του Κ.Δ.Ε., προσκομίζοντας και τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές καλής 
εκτέλεσης.

         Ενόψει  των  ανωτέρω  ο  Πρόεδρος  καλεί  την  Οικονομική  Επιτροπή  να 
αποφασίσει σχετικά. 

           Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
την εισήγηση του Προέδρου,  την εισήγηση της  Τεχνικής  υπηρεσίας  του Δήμου,  τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» , καθώς και την αριθ. 
122/2015 απόφασή της,

Αποφασίζει ομόφωνα

Α) Να  γνωστοποιηθεί  στον  δεύτερο  μειοδότη  η  έκβαση  του  επανελέγχου  των 
δικαιολογητικών και

Β) Να κοινοποιηθεί η αριθ.  122/2015 απόφαση της Ο.Ε. στον πρώτο μειοδότη 
και να προσκληθεί  για την υπογραφή της σύμβασης κατά το άρθρο 30 του Κ.Δ.Ε., 
προσκομίζοντας και τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.

  Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε 
στις 10:15 π.μ.
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 139/2015
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα  20-7-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ιωάννης  Χατζόγλου,  Αναστάσιος  Δίου,  Μιχαήλ 
Σαμλίδης.

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

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-- Λογιστήριο κ. Φ. Παρούτογλου
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