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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 176/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ   
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΚΑΙ  ΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΑΣΑ -ΤΣΑΪΡ" ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ 75 ΣΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ».

Σήμερα Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00  π.μ.  συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  16.269/22-8-2019  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 πέντε (5) από  τα 
εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2. Χρήστος  Δασκάλου   - 

Αντιπρόεδρος,
3. Ιωάννης  Μουράτογλου-Τακτ. 

μέλος.
4. Αλέξανδρος  Πασχάλης–Αναπλ. 

μέλος,
5.  Ιωάννης  Χατζόγλου  –Αναπλ. 

μέλος.

1. Χρήστος Βερικούκης – Τακτ. μέλος,
2. Γεώργιος Κούκος – Τακτ.μέλος,
3. Χρήστος Πέτκος Τακτ. μέλος.

4. Μιχάλης Σαμλίδης – Τακτ. μέλος,

          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 75 του Ν.3852/10 
(ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα: 
1.   Έγκριση  πρακτικού  ελέγχου  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  του  έργου 
«Επέκταση αρδευτικών δικτύων Ξανθογείων και Άνω Γραμματικού» 
2.Σύνταξη σχεδίου 8ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019.
         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις 
του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
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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 το αριθ.  πρωτ.16331/23-8-2019 πρακτικό ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού  για την ανάδειξη αναδόχου  για την εκτέλεση του έργου «Έργα υποδομής 
για την κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη θέση "Πασά -Τσαϊρ" σε έκταση 75 στρ. Δήμου 
Έδεσσας»,  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  όπως  αυτή  είχε  συγκροτηθεί  με  την  αριθ. 
86/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το οποίο έχει ως εξής:

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2ο 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΈΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 

"ΠΑΣΑ -ΤΣΑΪΡ" ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ 75 ΣΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ»

Προϋπολογισμού: 1.150.000,00 €
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 81288

1. Οι παρακάτω υπογράφοντες:

1. Ιωάννης Καντούτσης ως αναπληρωτής πρόεδρος
2. Ελένη Παπαδημητρίου, ως τακτικό μέλος
3. Γεωργία Μπόνου, ως τακτικό μέλος

Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του παραπάνω έργου όπως αυτή ορίστηκε με την  
αριθ. 86/26-03-2019 (ΑΔΑ: 7Ν3ΩΩΡΠ-0ΣΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Έδεσσας.

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016
2. Τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου
3. Το  κριτήριο  ανάθεσης  της  σύμβασης  που  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  

οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει της τιμής όπως ορίζεται στο άρθρο 95 παρ. 2  
περ. α του Ν4412/2016.

4. Το Πρακτικό (1ο) 10.05.2019 (αριθ. πρωτ. 6418) της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.)  
με το οποίο εισηγήθηκε την ανάθεση της σύμβασης του επί θέματι έργου, στον οικονομικό  
φορέα «Χ.ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

5. Την,  αριθ.  124/14.05.2019  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  
Έδεσσας, περί έγκρισης του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του επί θέματι έργου

6. Το γεγονός ότι,  κατά της συγκεκριμένης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ο  
διαγωνιζόμενος Οικονομικός, Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
με  διακριτικό  τίτλο  ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε.,  υπέβαλε  εμπρόθεσμα  προδικαστική  προσφυγή  στις  
24.05.2019  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  και  με  αριθ.  Πρωτ.  
627/28.05.2019  στο  2ο Κλιμάκιο  της  Α.Ε.Π.Π.  (Αρχή  Εκδίκασης  Προδικαστικών  
Προσφυγών)

7. Την εξέταση  της ανωτέρω προσφυγής στις  20.06.2019 και  την έκδοση της αριθ.  
723/2019  απόφασης  του  2ου Κλιμάκιου  της  Α.Ε.Π.Π.,  με  την  η  οποία  ακυρώνεται  η  
124/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

8. Την  υποχρέωση  του  Δήμου  Έδεσσας  να  συμμορφωθεί  με  το  περιεχόμενο  της  
723/2019 απόφασης του 2ου Κλιμάκιου της Α.Ε.Π.Π., σύμφωνα με το άρθρο 367 του ν.  
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4412/2016 που προβλέπει ότι «οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να συμμορφώνονται  
με τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ».

9. Την,  αριθ.  163/17.07.2019  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  
Έδεσσας  με την οποία επήλθε συμμόρφωση του Δήμου Έδεσσας  με το περιεχόμενο της  
723/2019 απόφασης του 2ου Κλιμάκιου της Α.Ε.Π.Π.. Επιπλέον, στην ίδια απόφαση, έγινε  
ανάδειξη ως Προσωρινού Αναδόχου για την εκτέλεση του επί θέματι έργου του οικονομικού  
φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ΕΛΤΕΡΓΑ 
Α.Ε.

10.Το γεγονός ότι μετά την από 19.07.2019 κοινοποίηση από την αναθέτουσα αρχή στη  
Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς», της αριθ. 163/17.07.2019 απόφασης της Οικονομικής  
Επιτροπής ΠΚΜ, 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.

11.Την,  από  02.08.2019  (αριθ.  Πρωτ.15315),  πρόσκληση,  μέσω  του  ηλεκτρονικού  
ταχυδρομείου  του  συστήματος,  στον  προσωρινό  ανάδοχο  οικονομικό  φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΑ  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε. για προσκόμιση  
των  απαιτούμενων  δικαιολογητικών  κατακύρωσης,  όπως  καθορίζονται  στο  άρθρα  23.2  
-23.10 της διακήρυξης

12.Την  προσκόμιση  δικαιολογητικών  (ηλεκτρονικά  και  έντυπα)  από  τον  οικονομικό  
φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ΕΛΤΕΡΓΑ 
Α.Ε. (έντυπα με το αριθ. πρωτ. 15731/09.08.2019)

13.Την  ενημέρωση  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  μέσω  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  
Υπηρεσιών του Δ. Έδεσσας (αριθ. πρωτ. 15731/14.08.2019) για καθορισμό ημερομηνίας  
συνεδρίασης  για  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  και  έλεγχο  των  προσκομισθέντων  
δικαιολογητικών  του  προσωρινού  Αναδόχου,  οικονομικού  φορέα  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΤΕΧΝΙΚΑ  
ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε..

14.Τη γνωστοποίηση, μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Έδεσσας (αριθ.  
Πρωτ.  16249/22.08.2019),  περί  συνεδρίασης  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  στις  23-08-
2019,  για ηλεκτρονική αποσφράγιση και  έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών  
του προσωρινού Αναδόχου, οικονομικού φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε..

Συγκεντρωθήκαμε σήμερα στις 23.08.2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., για να  
προβούμε  στον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  του  προσωρινού  αναδόχου  του  έργου,  
σύμφωνα με  τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη Ανοιχτής  Δημοπρασίας  και  τις  ισχύουσες  
διατάξεις.

Η Επιτροπή αφού έλεγξε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, διαπίστωσε ότι, κατά την ημέρα  
ελέγχου των δικαιολογητικών (ήτοι 23.08.2019), δεν έχουν υποβληθεί οι φορολογικές και  
ασφαλιστικές  ενημερότητες οικονομικού φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  με  διακριτικό  τίτλο  ΕΛΤΕΡΓΑ  Α.Ε..,  κατά  την  ημερομηνία  υποβολής  της  
προσφοράς του (ήτοι 10/05/2019). 

Τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά ζητήθηκε να προσκομιστούν μέσω της λειτουργικότητας  
της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού συστήματος εντός 5 ημερών.

Ο προσωρινός ανάδοχος μέσω της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού συστήματος ανάρτησε  
άμεσα (στις 23-08-2019) τις σχετικές ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερότητες.

Η Επιτροπή, κατόπιν των ανωτέρω,  διαπιστώνει  ότι  ο προσωρινός ανάδοχος ΕΛΛΗΝΙΚΑ  
ΤΕΧΝΙΚΑ  ΕΡΓΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  με  διακριτικό  τίτλο  ΕΛΤΕΡΓΑ  Α.Ε.,  με  ΑΦΜ:  
800338639,  ΔΟΥ:  ΦΑΕ  ΑΘΗΝΩΝ  και  έδρα:  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ  26,  Ν.  ΙΩΝΙΑ  
ΑΤΤΙΚΗΣ,  Τ.Κ.:14234,  έχει  καταθέσει  επικαιροποιημένα  όλα  τα  δικαιολογητικά  που  
προβλέπονται από την Διακήρυξη του έργου και την κείμενη νομοθεσία και δεν υφίσταται  
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πρόβλημα για την κατακύρωση της σύμβασης σύμφωνα τις διατάξεις των άρθρων 105 και  
106 του ν. 4412/2016.
          Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερόμενα, 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. 86/2019, 124/2019  και  163/2019 αποφάσεις της , 
γ) το αριθ. πρωτ. 16331/23-8-2019 πρακτικό  της Επιτροπής διαγωνισμού, 
δ)  την  αριθ.  πρωτ.  6257/8-4-2019  αναλυτική  διακήρυξη  διενέργειας  δημόσιου 

ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με αριθ. Συστ. 81288, για την εκτέλεση του έργου 
«Έργα υποδομής για  την κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη θέση "Πασά -Τσαϊρ"  σε 
έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας»,

Αποφασίζει ομόφωνα
             Α. Εγκρίνει το αριθ. πρωτ.  16331/23-8-2019  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, 
για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Έργα υποδομής για την 
κατασκευή  Αθλητικού  Κέντρου  στη  θέση  "Πασά  -Τσαϊρ"  σε  έκταση  75  στρ.  Δήμου 
Έδεσσας», προϋπολογισμού  ενός  εκατομμυρίου  εκατόν  πενήντα  χιλιάδων 
(1.150.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,   κατά την οποία σύμφωνα με το 
σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, ανάδοχος (οριστικός) για την εκτέλεση 
του  έργου  αναδεικνύεται η  εταιρεία  με  την  επωνυμία  «Ελληνικά  Τεχνικά  Έργα 
Ανώνυμη Εταιρεία», με διακριτικό τίτλο «ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε.»,με ΑΦΜ- 800338639- και 
έδρα την οδό Κων/πόλεως 26, Ν. Ιωνία Αθήνα, με έκπτωση σαράντα οκτώ κόμμα εξήντα 
ένα τοις εκατό (48,61%), πάνω στις τιμές του τιμολογίου της  αρ.  3/2019 μελέτης της 
Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας.
            Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις  
10:30 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 176/2019.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 30-8-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χρήστος  Δασκάλου,  Ιωάννης  Μουράτογλου, 
Αλέξανδρος  Πασχάλης  (Αναπλ.  μέλος),  Ιωάννης 
Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης 
        Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας.
- Δ/νση Τ.Υ.& Πολεοδομίας κ. Θεόδωρο Δανιηλίδη.
- Επιτροπή Διαγωνισμού (κ. Ιωάννη Καντούτση).
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Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ.& Π. κ. Ηλία Γκουγιάννο.
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