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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 213/2014    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
16.   ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ  ΤΟΥ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗΝ   
ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  «  ΔΙΑΦΟΡΑ   
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ  ΕΡΓΑ  ΣΕ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ  ΧΩΡΟΥΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ 
ΈΔΕΣΣΑΣ  ».  

Σήμερα Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα  09:00 συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη πρόσκληση αριθμ. πρωτ. 35076/21-11-2014 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 και τα εφτά (7) 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος

Πρόεδρος

2. Αναστάσιος Δίου        Τακτικό μέλος
3. Αντώνιος Ρυσάφης     Τακτικό μέλος 
4. Ιωάννης Χατζόγλου    Τακτικό μέλος
5. Μιχάλης Σαμλίδης     Τακτικό μέλος 
6. Χρήστος Πισλίνας      Τακτικό μέλος
7. Χρήστος Πέτκος       Αναπλ/κό μέλος

 1. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος

Στη  συνεδρίαση παραβρέθηκε  και  η  Ευαγγελία  Δημητριάδου  τακτική 
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
          Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση κι ο Γενικός 
Γραμματέας  του  Δήμου  κ.  Γ.  Δαλκαλίτσης  και  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου Φ.Γκιούρος.
          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:
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     1. Ανατροπή της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

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 που εισηγείται το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη 
της Οικονομικής Επιτροπής το πρακτικό του πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο 
κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, που έγινε στις 11-11-2014 από 
τριμελή  επιτροπή  που  ορίστηκε  με  την  173/2014  απόφαση  της  Οικονομικής 
Επιτροπής, για την εκτέλεση του έργου  «ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ  ΧΩΡΟΥΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΈΔΕΣΣΑΣ» συνολικού 
προϋπολογισμού  40.000,00€ μαζί  με  τις  προσφορές  που  υποβλήθηκαν  στο 
διαγωνισμό και τα υπόλοιπα έγγραφα και στοιχεία του διαγωνισμού.

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  εκθέτει  ότι  η  παραπάνω  επιτροπή  πρόχειρου 
διαγωνισμού γνωματεύει όπως προκύπτει από το ανωτέρω πρακτικό, να αναδειχθεί 
προσωρινός  ανάδοχος  εκτέλεσης  του  έργου ο  Πετρίδης  Γεώργιος-Θεοφάνης  του 
Χρήστου  ο οποίος  προσέφερε  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  έκπτωσης 37% πάνω στις 
τιμές του τιμολογίου της αριθ. 45/2014 μελέτης του έργου.
       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 αφού διαπίστωσε ότι αυτή έχει διεξαχθεί 
νομότυπα έλαβε υπόψη της: 

α)τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010)
β)την αριθμ. 173/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
γ)το  αριθ.  33789/11-11-2014  πρακτικό  της  Επιτροπής  πρόχειρου 

διαγωνισμού, 
δ)τις σχετικές διατάξεις των Π. Δ/των 609/1985 και 171/1987, 
ε) το άρθρο 29 του  Ν. 3669/08 ΚΔΕ (ΦΕΚ 116/2008)
στ) το Ν.3263/2004 (ΦΕΚ 179/2004), καθώς  και τις σχετικές ερμηνευτικές 

εγκυκλίους, 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει το αποτέλεσμα του παραπάνω διαγωνισμού  που έγινε μπροστά στην 
αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού του Δήμου για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 
«ΔΙΑΦΟΡΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ  ΕΡΓΑ  ΣΕ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ  ΧΩΡΟΥΣ  ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00€ μαζί με τον ΦΠΑ, κατά 
την οποία σύμφωνα με το σχετικό πρακτικό  της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάδοχος 
(προσωρινός) του έργου αναδεικνύεται ο Πετρίδης Γεώργιος-Θεοφάνης του Χρήστου 
με αριθμό  ΜΕΕΠ  (21900),  ΑΦΜ  -105335015-  και  έδρα  την  Έδεσσα,  με  τη 
μεγαλύτερη  έκπτωση  τριάντα  εφτά  τοις  εκατό  (37%)  πάνω  στην  τιμή  του 
προϋπολογισμού της Υπηρεσίας. 

Τα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Αντ.  Ρυσάφης  και  Χρ.  Πισλίνας 
αναφέρουν ότι επειδή δεν είχαν ψηφίσει την κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού 
για  το  λόγο  ότι  δεν  τους  είχαν  γνωστοποιηθεί  πριν  την  συνεδρίαση  της  Οικ. 
Επιτροπής  οι  όροι  της  δημοπρασίας,  μειοψηφούν  και  στην  επικύρωση  του 
πρακτικού του διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου. 
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 213/2014
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα  8-12-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αναστάσιος  Δίου,  Ιωάννης  Χατζόγλου, 
Μιχαήλ  Σαμλίδης,  Αντώνιος  Ρυσάφης, 
Χρήστος  Πισλίνας,  Χρήστος  Πέτκος 
(Αναπληρωματικό μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης 
         Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας
-Δ/νση Τ.Υ.&Π. κα Ελισάβετ Αντωνιάδου
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Δ/νση Τ.Υ.& Π. κ. Ηλία Γκουγιάννο
- Λογιστήριο κ. Φ. Παρούτογλου
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