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ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  253/2015    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1.   ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «   
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ». 

Σήμερα Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
14:00μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας 
ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθμός 28625/03-11-2015 του Προέδρου της, που 
είχε επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά,  όπως ορίζουν οι 
διατάξεις  του  άρθρου  75,  παρ.  6  του  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  και 
είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας.

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. Αντώνιος Ρυσάφης Αντιπρόεδρος.
3. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος
4. Αναστάσιος Δίου     Τακτικό μέλος
5. Χρήστος Πέτκος    Αναπλ. μέλος

1. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος
2. Ιωάννης Χατζόγλου  Τακτικό μέλος.
3. 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 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 κριθεί το 
θέμα της ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
75,  παρ.  6  του  Ν.3852/2010,  λόγω  ασφυκτικών  ημερομηνιών  περαίωσης  του 
προγράμματος χρηματοδότησης του έργου "Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας 
Τ. Κ. Μεσημερίου". 
       Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και  αφού είδε  τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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κρίνει  το  ανωτέρω  θέμα  ως  κατεπείγον,  για  τον  λόγο  που  στην  εισήγησή  του  ο 
Πρόεδρος  εξέθεσε,  και  το  οποίο  πρέπει  να  συζητηθεί  σήμερα,  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις του άρθρου 75, παρ. 6 του Ν.3852/2010 και να ληφθεί σχετική απόφαση.
         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει 
υπόψη  των  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  την  εισηγητική  έκθεση και  το 
πρακτικό  ανοικτής  δημοπρασίας  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  του  έργου 
«Ασφαλτόστρωση  Αγροτικής  Οδοποιίας  Τ.Κ.  Μεσημερίου» Δήμου,  τα  οποία 
έχουν ως εξής:

Στην  Έδεσσα  σήμερα  03  Νοεμβρίου  2015  οι  παρακάτω  υπογραφόμενοι,  μέλη  της 
Επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου Έδεσσας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου «Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Μεσημερίου» (Αρ. Μελ. 1/2015 της 
Δ/νσης Τεχν. Υπηρ. & Πολ.) που οριστήκαμε με την 222/2015 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής:
 
1. Χριστίνα Ασημακοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., τακτική υπάλληλος Δ.Τ.Υ. & 

Π.Δ.Ε., ως πρόεδρος,
2. Γεώργιος Γρεβενάρης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, τακτικός υπάλληλος Δ.Τ.Υ. & Π.Δ.Ε., ως 

μέλος,
3. Ιωάννης Καντούτσης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, τακτικός υπάλληλος Δ.Τ.Υ. & Π.Δ.Ε., ως 

μέλος

Μετά την διενέργεια του διαγωνισμού, που έγινε σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες και την 
υπ’  αριθμ.  Πρωτ.  27030/14-10-2015 Διακήρυξη του Δημάρχου Έδεσσας και  επειδή δεν 
υποβλήθηκε καμία προσφορά, όπως φαίνεται στο Αρ. Πρωτ. 28589/03-11-2015 Πρακτικό 
Δημοπρασίας το οποίο θέτουμε υπόψη σας,  παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες 
σύμφωνα με το άρθρο 18 της παραπάνω Διακήρυξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Στην 'Έδεσσα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 03-11-2015 και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε η 
Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. 
Μεσημερίου», που ορίστηκε με την αριθ.222/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Έδεσσας και αποτελούμενη από τους :

4. Χριστίνα Ασημακοπούλου, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., τακτικό υπάλληλο Δ.Τ.Υ. & Π.Δ.Ε., ως 

πρόεδρο,

5. Γεώργιος Γρεβενάρης, Αρχιτέκτων Μηχανικό, τακτικό υπάλληλο Δ.Τ.Υ. & Π.Δ.Ε., ως μέλος,

6. Ιωάννη Καντούτση, Αρχιτέκτων Μηχανικό, τακτικό υπάλληλο Δ.Τ.Υ. & Π.Δ.Ε., ως μέλος

σε συνέχεια της αριθ. 27072/14-10-2015 έγγραφης πρόσκλησης της προέδρου της, συνήλθε 
σε δημόσια συνεδρίαση για να διενεργήσει τον διαγωνισμό του ως άνω έργου, το οποίο 
χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος “Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
(ΠΑΑ) 2007-2013 – Άξονας 4 – Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER της ΟΤΔ 
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»” και δημοπρατείται 
σύμφωνα με την αριθ. 27030/14-10-2015 διακήρυξη του Δημάρχου 'Έδεσσας.

Μετά την παρέλευση της ώρας λήξης υποβολής των προσφορών ( 10:00 π.μ. ακριβώς ) και 
επειδή  δεν  προσήλθε  κανείς  μειοδότης στην  Επιτροπή  Διαγωνισμού  για  να  καταθέσει 
προσφορά, ούτε  κατατέθηκε  στο  Πρωτόκολλο  του  Δήμου  Έδεσσας  κάποια  προσφορά,  η 
Πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε την Δημοπρασία ΑΓΟΝΗ.
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  Σύμφωνα  με  το  άρθρο  18  της  Διακήρυξης   “Αν  για  οποιονδήποτε  λόγο  δεν  διεξαχθεί  η 
δημοπρασία  την  προαναφερθείσα  ημερομηνία  ή  αν διεξαχθεί  μεν  αλλά  δεν  κατατεθεί  καμιά 
προσφορά,  θα διενεργηθεί  σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει  με πράξη της η Προϊσταμένη 
Αρχή (η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη) και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ 
πέντε  (5)  τουλάχιστον  εργάσιμες  ημέρες  πριν  τη  νέα  ημερομηνία,  σε  όσους έλαβαν  τεύχη  του 
διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη 
φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις”.

Ακολούθως  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  (που  ορίστηκε  με  την  αριθ.  222/2015  απόφαση της 
Οικονομικής  Επιτροπής)  διαβιβάζει  το  παρόν  Πρακτικό  στην  Προϊσταμένη  Αρχή  (Οικονομική 
Επιτροπή), ώστε να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία όπως αναφέρεται στο Άρθρο 18 της αριθ. 
πρωτ. 27030/14-10-2015 Διακήρυξης του Δήμαρχου Έδεσσας. 

         Ενόψει  των  ανωτέρω  ο  Πρόεδρος  καλεί  την  Οικονομική  Επιτροπή  να 
αποφασίσει σχετικά, δηλαδή να ορίσει ημερομηνία επαναληπτικού διαγωνισμού του 
έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μεσημερίου».

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 αριθ. 222/2015 απόφασή της , 
γ) την αριθ. 28607/3-11-2015 εισηγητική έκθεση της Επιτροπής Διαγωνισμού,
δ) το αριθ. 28529/3-11-2015  πρακτικό  της Επιτροπής Διαγωνισμού,
ε)το  άρθρο  18  της  αριθ.  27030/14-10-2015  διακήρυξης  του  Δημάρχου 

Έδεσσας,
Αποφασίζει ομόφωνα

         Ορίζει νέα ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου 
του έργου  «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μεσημερίου», την 
Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015 και ώρα λήξης υποβολής προσφορών την 10:00 π.μ..

   Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε 
στις 14:15 μ. μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 253/2015
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 03-11-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αναστάσιος  Δίου,  Μιχάλης  Σαμλίδης,  ,  Αντώνιος 
Ρυσάφης, Χρήστος Πέτκος (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Πρόεδρο Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου κα Ασημακοπούλου Χριστίνα
-Μέλη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Δ/νση Τ.Υ.& Π. κ. Ηλία Γκουγιάννο
- Λογιστήριο κ. Φ. Παρούτογλου
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