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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2.  ΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΠΑΡΞΗ  Η  ΜΗ  ΣΤΡΕΒΛΩΣΗΣ  ΤΟΥ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΛΟΓΟ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ  ΕΜΠΛΟΚΗΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΝΑΨΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  (ΑΡΘΡΟ  48  ΤΟΥ  Ν.4412/2016  & 
ΑΡΘΡΟ  41  ΤΗΣ  ΟΔΗΓΙΑΣ  2014/24/ΕΕ)  ΚΑΙ  ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ  ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΣ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ  ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ:  «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΚΑΝΝΑΒΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΚΑΙ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ  ΤΟΥ  ΩΣ  ΕΣΤΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ».

Σήμερα Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00  π.μ.  συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  11.917/20-6-2019 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.  Μιχάλης Σαμλίδης – Τακτ. μέλος,
3. Ιωάννης  Μουράτογλου-  Τακτ. 

μέλος, 
4.  Ιωάννης Χατζόγλου Αναπλ. μέλος.

1. Χρήστος Δασκάλου  - Αντιπρόεδρος,
2. Χρήστος Βερικούκης – Τακτ. μέλος,
3. Γεώργιος Κούκος – 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  κηρύσσει  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  και  προτείνει  να  συζητηθούν  ύστερα  από  τη  διαπίστωση  ότι  υπάρχει 
νόμιμη απαρτία κηρύσσει  σήμερα ως κατεπείγοντα,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  της 
παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα: 
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1. Έγκριση Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού 
αναδόχου και λήψη απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο 
«Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  Έδεσσας». 

2. Έγκριση νέου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Σύμβασης για την υπηρεσία 
με  τίτλο:  «ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΤΗΣ  “ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ”  ΤΗΣ  ΕΔΕΣΣΑΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ»
          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 της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 11915/20-6-2019 εισήγηση της Δ/νσης 
Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:
         Σχετ : α) Το από 12-04-2019 ηλεκτρονικό (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) μήνυμα – αίτημα των  
συμπραττόντων γραφείων μελετών «Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε. – ΑΛΚΩΝ  
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. – ΤΙΜΟΛΕΟΝ ΣΑΡΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», όπως διαβιβάστηκε με  
το  αριθ.  πρωτ.  7078/18-04-2019  διαβιβαστικό  του  Προέδρου  της  Επιτροπής  
Διαγωνισμού προς το Δήμο Έδεσσας
β) Η αριθ. πρωτ. 8166/08-05-2019 (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) «Πρόσκληση κατάθεσης στοιχείων  
και απόψεων» προς την Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΥ Σ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ -  
ΣΑΜΑΡΑΣ  Ν.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  -ΠΑΠΑΝΔΡΙΤΣΑΣ  Θ.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Κ.  
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ» 
γ) Το από 17/05/2019 έγγραφο κατάθεσης στοιχείων και  απόψεων για τον ανοικτό  
διαγωνισμό  του  Δήμου  Έδεσσας  για  την  επιλογή  αναδόχου  εκπόνησης  της  μελέτης  
«Λειτουργική  αναβάθμιση  του  διατηρητέου  Βιομηχανικού  Συγκροτήματος  του  
Κανναβουργείου  και  επανάχρησή  του  ως  εστία  πολιτιστικής  και  τουριστικής  
δραστηριότητας»  της Ένωσης Οικονομικών Φορέων «ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΥ Σ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ -  
ΣΑΜΑΡΑΣ  Ν.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  -ΠΑΠΑΝΔΡΙΤΣΑΣ  Θ.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Κ.  
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ», όπως κατατέθηκε ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ
δ)  Η  αριθ.  πρωτ.  4645/2019  αναλυτική  διακήρυξη  για  την  επιλογή  αναδόχου  
εκπόνησης  της  μελέτης   «Λειτουργική  αναβάθμιση  του  διατηρητέου  Βιομηχανικού  
Συγκροτήματος  του  Κανναβουργείου  και  επανάχρησή  του  ως  εστία  πολιτιστικής  και  
τουριστικής δραστηριότητας»
ε) Η αριθ. 69M/2017 μελέτη της Υπηρεσίας «ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΜΕΛΕΤΗΣ»  για  τη  «Λειτουργική  αναβάθμιση  του  διατηρητέου  Βιομηχανικού  
Συγκροτήματος  του  Κανναβουργείου  και  επανάχρησή  του  ως  εστία  πολιτιστικής  και  
τουριστικής δραστηριότητας»
στ) Η με αριθ.  26Ε/2018 μελέτη της Υπηρεσίας  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» για την παροχή «Υπηρεσίες συμβούλου για την  
υποστήριξη του Δήμου στη διαμόρφωση πρότασης για την επανάχρηση του διατηρητέου  
βιομηχανικού συγκροτήματος Κανναβουργείου»
ζ) Η με αριθ.  πρωτ. 7764/20-04-2018 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για «Υπηρεσίες  
συμβούλου  για  την  υποστήριξη  του  Δήμου  στη  διαμόρφωση  πρότασης  για  την  
επανάχρηση  του  διατηρητέου  βιομηχανικού  συγκροτήματος  Κανναβουργείου»  μεταξύ  
του Δημάρχου Έδεσσας και των αναδόχων εταιρειών «Δ. Καλφοπούλου & ΣΙΑ ΕΤΕ» και  
«Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΤΕ»
η) Η με αριθ. πρωτ. 12867/13-07-2018 υποβολή Τελικής Απολογιστικής Έκθεσης για  
την  εργασία  με  τίτλο  «Υπηρεσίες  συμβούλου  για  την  υποστήριξη  του  Δήμου  στη  
διαμόρφωση  πρότασης  για  την  επανάχρηση  του  διατηρητέου  βιομηχανικού  
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συγκροτήματος  Κανναβουργείου»  των  αναδόχων  εταιρειών  «Δ.  Καλφοπούλου  &  ΣΙΑ  
ΕΤΕ» και «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΤΕ»

Με το (α)  σχετικό, ο οικονομικός φορέας «Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε. –  
ΑΛΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ  Ε.Π.Ε.  –  ΤΙΜΟΛΕΟΝ  ΣΑΡΛΗΣ  ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ»,  ο  οποίος  
συμμετέχει στην διαγωνιστική διαδικασία επιλογής αναδόχου εκπόνησης της  μελέτης:  
«Λειτουργική  αναβάθμιση  του  διατηρητέου  Βιομηχανικού  Συγκροτήματος  του  
Κανναβουργείου  και  επανάχρησή  του  ως  εστία  πολιτιστικής  και  τουριστικής  
δραστηριότητας»  ζητάει  να εξετασθεί  ο ενδεχόμενος αποκλεισμός έτερου οικονομικού  
φορέα «ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΥ Σ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΣΑΜΑΡΑΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΠΑΠΑΝΔΡΙΤΣΑΣ  
Θ.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Κ.  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ»  από  την διαγωνιστική διαδικασία του  
θέματος, λόγο προηγούμενης εμπλοκής του στην προετοιμασία της διαδικασία σύναψης  
σύμβασης σύμφωνα με το (ζ) σχετικό.
Η Υπηρεσία μας, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 48 & 73 παρ.7 του Ν.4412/16, κάλεσε με  
το (β) σχετικό τον οικονομικό φορέα «ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΥ Σ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΣΑΜΑΡΑΣ Ν.  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  -ΠΑΠΑΝΔΡΙΤΣΑΣ  Θ.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  -  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Κ.  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ»  να  
καταθέσει τις απόψεις του, οι οποίες και κατατέθηκαν με το (γ) σχετικό.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία και έγγραφα, η Υπηρεσία μας διαπιστώνει  
ότι :
Α) Σύμφωνα με την (στ) σχετική και το (ζ) σχετικό, οι εταιρείες «Δ. Καλφοπούλου & ΣΙΑ  
ΕΤΕ»  και  «Delta  Engineering  –  Σύμβουλοι  Μηχανικοί  ΕΤΕ»  παρείχαν  υπηρεσίες  
συμβούλου προς τον Δήμο Έδεσσας και ειδικότερα προς τη Δ/νση Προγραμματισμού,  
προκειμένου  να  υποβληθεί  αξιόπιστη  πρόταση  –  αίτηση  χρηματοδότησης  στο  
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» της  
ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, για την υλοποίηση των κάτωθι Υποέργων :
 1  ο   Υποέργο :   Εκπόνηση Μελέτης για τη "Λειτουργική αναβάθμιση του διατηρητέου  
Βιομηχανικού  Συγκροτήματος  του  Κανναβουργείου  και  επανάχρηση  του  ως  εστία  
πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας"
 2  ο   Υποέργο :   Λειτουργική αναβάθμιση του διατηρητέου Βιομηχανικού Συγκροτήματος  
του  Κανναβουργείου  και  επανάχρηση  του  ως  εστία  πολιτιστικής  και  τουριστικής  
δραστηριότητας"
 3  ο   Υποέργο  :   Παροχή  Υπηρεσιών  Συμβούλου  για  την  υλοποίηση  της  πράξης  
"Λειτουργική  αναβάθμιση  του  διατηρητέου  Βιομηχανικού  Συγκροτήματος  του  
Κανναβουργείου  και  επανάχρηση  του  ως  εστία  πολιτιστικής  και  τουριστικής  
δραστηριότητας"
 4  ο   Υποέργο  :   Ενέργειες  προβολής  και  προώθησης  της  πράξης  "Λειτουργική  
αναβάθμιση  του διατηρητέου Βιομηχανικού Συγκροτήματος  του Κανναβουργείου και  
επανάχρηση του ως εστία πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας"
 5  ο   Υποέργο  :   Προμήθεια  Εξοπλισμού  για  το  έργο  "Λειτουργική  αναβάθμιση  του  
διατηρητέου Βιομηχανικού Συγκροτήματος του Κανναβουργείου και επανάχρηση του ως  
εστία πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας"
Οι  κυριότερες  υπηρεσίες  που  παρασχέθηκαν  από  τις  παραπάνω  εταιρείες  ήταν  :  η  
επικαιροποίηση του αρχικού αιτήματος του Δήμου προς την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ με περαιτέρω  
ανάλυση και περιγραφή των υποέργων της πράξης ώστε να εξασφαλιστεί η πληρότητας  
της υποβολής, η εκτίμηση του κόστους για κάθε υποέργο, η εκπόνηση του  business 
plan της πρότασης και η παροχή των όποιων συμπληρωματικών στοιχείων απαιτήθηκαν  
προκειμένου η πρόταση να τύχη θετικής αξιολόγησης.   
Β)  Μετά  την  ένταξη  της  Ένταξη  της  Πράξης  «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΤΟΥ  
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ  ΚΑΝΝΑΒΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΚΑΙ  
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ  ΤΟΥ  ΩΣ  ΕΣΤΙΑΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ»»  με  Κωδικό  ΟΠΣ  5021518  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  
«Ανταγωνιστικότητα  Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία  2014-2020»  (Α.Π.:  
3528/1157/Α3/ 15.06.2018 ΑΔΑ:6ΖΘΖ465ΧΙ8-3ΨΦ),  μηχανικοί  της  Δ/νσης Τ.Υ.&  
Πολεοδομίας  του  Δήμου  (Δ/νουσα  Υπηρεσία)  ανέλαβαν  το  έργο  της  σύνταξης  των  
τευχών δημοπράτησης του Υποέργου 1 και μετά τη συνεργασία με την  Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. η  
οποία επέφερε όσες διορθώσεις και αλλαγές έκρινε απαραίτητες, εξεδόθη η προέγκριση  
δημοπράτησης  για  το  Υποέργο  1  (Α.Π.  :  8796/B3/1883/20.12.18).  Σε  όλη  τη 
διαδικασία προετοιμασίας των τευχών δημοπράτησης δεν ενεπλάκη κανείς εξωτερικός  
σύμβουλος.

Η Υπηρεσία μας κρίνει ότι :  
Επειδή οι εταιρείες «Δ. Καλφοπούλου & ΣΙΑ ΕΤΕ» και «Delta Engineering – Σύμβουλοι  
Μηχανικοί  ΕΤΕ»  δεν  συμμετείχαν  στην  διαδικασία  προετοιμασίας  των  τευχών  
δημοπράτησης του διαγωνισμού για την εκπόνηση των μελετών του έργου «Λειτουργική  
αναβάθμιση  του διατηρητέου Βιομηχανικού Συγκροτήματος  του Κανναβουργείου και  
επανάχρησή του ως εστία πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας».
Επειδή στο τεύχος δημοπράτησης «ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ»  
συμπεριλήφθησαν τα κυριότερα τεχνικά στοιχεία της περιγραφής του έργου, όπως αυτά  
υποβλήθηκαν στην πρόταση χρηματοδότησης.
Επειδή τα κριτήρια ανάθεσης τα οποία περιγράφονται στο (δ) σχετικό δεν μπορούν να  
χαρακτηρισθούν  αδικαιολόγητα  αυστηρά  που  ευνοούν  συγκεκριμένους  υποψηφίους,  
ούτε κανένας οικονομικός φορέας προσέφυγε κατά των όρων της διακήρυξης 
Επειδή όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς για την εκπόνηση των μελετών του  
έργου είχαν στη διάθεσή τους την εκ του νόμου προβλεπόμενη προθεσμία (22 ημέρες),  
ήτοι επαρκή χρόνο για να υποβάλλουν αποδεκτή προσφορά.
Δεν  προκύπτει  κατάσταση  στρέβλωσης  του  ανταγωνισμού  ώστε  να  δικαιολογείται  ο  
αποκλεισμός  του  υποψηφίου  «ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΥ  Σ.  ΔΕΣΠΟΙΝΑ  -  ΣΑΜΑΡΑΣ  Ν.  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΠΑΠΑΝΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ» από την  
διαγωνιστική  διαδικασία  επιλογής  αναδόχου  εκπόνησης  της  μελέτης:  «Λειτουργική  
αναβάθμιση  του διατηρητέου Βιομηχανικού Συγκροτήματος  του Κανναβουργείου και  
επανάχρησή του ως εστία πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας» και
Εισηγούμαστε :
Την απόρριψη του αιτήματος των συμπραττόντων γραφείων μελετών «Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ  
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  Ι.Κ.Ε.  –  ΑΛΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ  Ε.Π.Ε.  –  ΤΙΜΟΛΕΟΝ  ΣΑΡΛΗΣ  ΤΟΥ  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ».
            Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
να αποφασίσουν σχετικά.

  Η  Οικονομική  Επιτροπή  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  άκουσε  τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 11915/20-6-2019 εισήγηση 
της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, το από 12-04-2019 ηλεκτρονικό (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) 
μήνυμα  –  αίτημα  των  συμπραττόντων  γραφείων  μελετών  «Χ.  ΜΑΡΑΒΕΑΣ  ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε.  – ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.  – ΤΙΜΟΛΕΟΝ ΣΑΡΛΗΣ ΤΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ», την  αριθ.  πρωτ.  4645/2019  αναλυτική  διακήρυξη  για  την  επιλογή 
αναδόχου εκπόνησης της μελέτης,  καθώς και τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 
3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», και του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «Δημόσιες 
Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών»  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

Αποφασίζει ομόφωνα
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           Την απόρριψη του αιτήματος των συμπραττόντων γραφείων μελετών «Χ. 
ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε. – ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. – ΤΙΜΟΛΕΟΝ 
ΣΑΡΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» για αποκλεισμό του οικονομικού φορέα «ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΥ 
Σ.  ΔΕΣΠΟΙΝΑ  -  ΣΑΜΑΡΑΣ  Ν.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  -ΠΑΠΑΝΔΡΙΤΣΑΣ  Θ.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  - 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ.  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ»  από  την  διαγωνιστική  διαδικασία  για  την  ανάδειξη 
αναδόχου  για  την  εκπόνηση  της  μελέτης  «Λειτουργική  αναβάθμιση  του 
διατηρητέου  Βιομηχανικού  Συγκροτήματος  του  Κανναβουργείου  και 
επανάχρησή του ως εστία πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας».

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
09:30π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 152/2019.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 25-6-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλ. Γκουγιάννο.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Αντιδήμαρχο Τ. Υ., Πολεοδ. & Προγραμματισμού κ. Χρήστο Βερικούκη.
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