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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 256/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
12. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ  ΤΗΣ  «ΜΕΛΕΤΗΣ  ΓΕΦΥΡΑΣ  ΠΡΟΦΗΤΗ  ΗΛΙΑ  ΕΔΕΣΣΑΣ»  ΚΑΙ 
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΟΡΩΝ.

Σήμερα  Τρίτη  1  Σεπτεμβρίου  2020  και  ώρα  10:00  π.μ.  συνεδρίασε 
κεκλεισμένων των θυρών και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 
55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και  της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του», η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση 
αριθ. πρωτ. 11.103/28-8-2020 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),  όπως  αντικαταστάθηκε  από  το  άρθρο  77  του  Ν. 
4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133)  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 συμμετείχαν τα πέντε (5) από τα 
επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος,
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
4. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης Αναπλ. μέλος,
5. Ευάγγελος Θωμάς Αναπλ. μέλος.

1. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
2. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος,
3. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος.

           Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται  θέματα που 
αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.
            Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  και  η Ευαγγελία Δημητριάδου  τακτική 
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
            Το θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την ακόλουθη σειρά:1ο, 
7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 20ο, 2ο, 3ο, 4ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 21ο, 5ο και 
6ο. 
           Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννης Χατζόγλου προσήλθε κατά την 
συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
            Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν 
το θέμα της ημερήσιας διάταξης.
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            Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής το αριθ.  πρωτ.  8.562/15-7-2020 πρακτικό της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την αριθ. 57/2020 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της μελέτης με 
τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΕΔΕΣΣΑΣ», το οποίο έχει ως εξής: 

2 ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ
Ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης

Συνοπτικού  ανοικτού  διαγωνισμού σύμφωνα  με  το  άρθρο  117  του  Ν.  
4412/2016,  με  κριτήριο  ανάθεσης  την  «πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική 
άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάδειξη  
αναδόχου  εκτέλεσης  της  μελέτης:  «ΜΕΛΕΤΗ  ΓΕΦΥΡΑΣ  ΠΡΟΦΗΤΗ  ΗΛΙΑ 
ΕΔΕΣΣΑΣ»,  προϋπολογισμού  :  33.946,23€  +  8.147,10€  Φ.Π.Α.24% = 
42.093,33€, σύμφωνα με την 71Μ/2019 μελέτη.

Στην Έδεσσα σήμερα την  15-07-2020,  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  13:00 μ.μ. 
συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  στο  κτίριο  Δημαρχείου  Έδεσσας,  η  Επιτροπή  
Διαγωνισμού  (Ε.Δ.)  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  αριθ.  57/25-02-2020 Απόφαση 
Οικονομικής  Επιτροπής  Έδεσσας,  για  τη  διενέργεια  διαγωνισμού  της  μελέτης  
«ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΕΔΕΣΣΑΣ» (Αρ. Μελ. 71Μ/2019).

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες :
1. Θεόδωρος Δανιηλίδης - Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, ως Πρόεδρος,
2. Ελισσάβετ Αντωνιάδου - Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, ως μέλος,
3. Ελευθέριος Αβραμίδης - Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, ως μέλος, (εκπρόσωπος ΤΕΕ)
Η Επιτροπή έχοντας υπόψη:
1. Τις  διατάξεις  των άρθρων  80 & 103 του Ν.  4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16):  

Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ,
2. Την  Α.Π.  3941/11-03-2020  Διακήρυξη  Ανοικτής  Δημοπρασίας  της  μελέτης 

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΕΔΕΣΣΑΣ»,
3. Το Α.Π. 4208/31-03-2020 Πρακτικό Δημοπρασίας της μελέτης,
4. Την Αριθ.  116/10-04-2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας  

για έγκριση του παραπάνω  Πρακτικού και  ανάδειξη,  ως προσωρινού αναδόχου  της 
μελέτης την σύμπραξη μελετητών που απαρτίζεται από τους κάτωθι:

1. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 4, ΧΑΛΚΙΔΑ 
Τ.Κ.: 34132

2.  ΜΑΥΡΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ:  ΤΣΙΤΣΑΝΗ  ΚΑΙ  ΚΙΛΕΛΕΡ,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Τ.Κ.:  
57019

3. ΜΠΕΖΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 34, ΚΑΒΑΛΑ Τ.Κ.:  
65403

4. ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ 32, ΧΑΛΚΙΔΑ Τ.Κ.: 34132
5. Το Α.Π.  4733/16-04-2020 έγγραφο  της  Δ/νσης  Τ.Υ.  & Π.Δ.Ε.  με  το  οποίο 

κοινοποιήθηκε η αρ.  116/10-04-2020  απόφαση  της  Οικονομικής Επιτροπής στους  
συμμετέχοντες (μοναδικός συμμετέχοντας η παραπάνω αναφερόμενη σύμπραξη 
μελετητών) στη δημοπρασία της μελέτης,
6. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, κατά της αρ. 116/10-04-2020 

Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας,  από τους συμμετέχοντες στη  
δημοπρασία  (μοναδικός συμμετέχοντας η παραπάνω αναφερόμενη σύμπραξη 
μελετητών),
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7. Το Α.Π.  4733/16-04-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ. & Π.Δ.Ε. -  Πρόσκληση  
προσωρινού αναδόχου για προσκόμιση δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις διατάξεις των  
άρθρων 103 του Ν. 4412/16,
8. Το Α.Π.  4835/22-04-2020 αίτημα παράτασης  προσκόμισης  δικαιολογητικών  

κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου,
9. Την Α.Π.  5321/06-05-2020 αίτηση του προσωρινού αναδόχου με την οποία 

έγινε υποβολή, μέρους των απαιτούμενων δικαιολογητικών κατακύρωσης,
10. Την Αριθ.  139/11-05-2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας  

για έγκριση παράτασης  προθεσμίας  προσκόμισης δικαιολογητικών κατακύρωσης  του 
προσωρινού αναδόχου,
11. Την Α.Π.  5802/18-05-2020 αίτηση του προσωρινού αναδόχου με την οποία 

έγινε εμπρόθεσμη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών κατακύρωσης,
12. Το  Α.Π.  5802/29-06-2020 έγγραφο  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  με  τίτλο  

«Διευκρινιστικά  στοιχεία  επί  των  δικαιολογητικών  του  προσωρινού  αναδόχου  της  
μελέτης», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 του Ν. 4412/16,
13. Την Α.Π.  8562/06-07-2020 αίτηση του προσωρινού αναδόχου με την οποία  

υποβλήθηκαν δικαιολογητικά επί των διευκρινίσεων που ζητήθηκαν,
αφού ολοκλήρωσε την διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών που  

προσκομίσθηκαν νομίμως, τα βρήκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και τα  
αντίστοιχα άρθρα της Διακήρυξης της μελέτης / διαπίστωσε ότι υπάρχουν ελλείψεις στα  
προσκομισθέντα δικαιολογητικά. Αναλυτικότερα δεν προσκομίστηκαν:
1) Φορολογική Ενημερότητα του (εκ των μελετητών) κ. Μπεζά Σταμάτιου – Δημήτριου  
κατά την ημερομηνία την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού (ήτοι 31.03.2020).  
Το  αριθ.  21448  03/07/2020  ΕΞ του  Τμήματος  Εσόδων  της  Δ.Ο.Υ.  Καβάλας  που  
προσκομίστηκε,  αναφέρει  χαρακτηριστικά  ότι  “το  έγγραφο  αυτό  δεν  αποτελεί  
αποδεικτικό  ενημερότητας”,  γεγονός  που  έρχεται  σε  αντίθεση  με  το  εδάφιο  (β2)της  
§22.1.2  του  άρθρου  22  «Αποδεικτικά  μέσα  κριτηρίων  ποιοτικής  επιλογής»  της  
διακήρυξης  της  μελέτης,  σύμφωνα  με  το  οποίο  σαφώς  απαιτείται  η  προσκόμιση  
φορολογικής ενημερότητας.
2) Φορολογική Ενημερότητα του (εκ των μελετητών) κ. Μαυρίδη Γεώργιου κατά την  
ημερομηνία την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού (ήτοι 31.03.2020). Το αριθ.  
15631/14.07.2020 του Τμήματος Εσόδων της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς που προσκομίστηκε,  
εκτός του γεγονότος ότι είναι εκπρόθεσμό (η προσκόμιση των δικαιολογητικών έπρεπε  
να γίνει σε διάστημα 5 ημερών από την παραλαβή του 5802/29.06.2020 εγγράφου, ή  
έως τις 06.07.2020 που ήταν η εμπρόθεσμη υποβολή των λοιπών δικαιολογητικών με  
την αριθ. 8562 αίτηση) δεν αποτελεί αποδεικτικό ενημερότητας, και επομένως ισχύουν 
τα αναφερόμενα ανωτέρω.
3) Δεν προσκομίστηκαν (εμπρόθεσμα) στοιχεία ασφαλιστικής ενημερότητας του (εκ των  
μελετητών) κ. Μαυρίδη Γεώργιου από τον ΕΦΚΑ κατά την ημερομηνία την ημερομηνία  
διεξαγωγής  του  διαγωνισμού  (ήτοι  31.03.2020).  Η  υπεύθυνη  δήλωση  που  έχει  
υποβληθεί από τον κ. Μαυρίδη Γεώργιο (εκπρόθεσμα με ημερομηνία 14.07.2020) δεν  
αποτελεί αποδεικτικό ότι δεν απαιτείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, και δεν  
καλύπτονται οι απαιτήσεις το εδάφιο (β1)της §22.1.2 του άρθρου 22 «Αποδεικτικά μέσα  
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής» της διακήρυξης της μελέτης, σύμφωνα με το οποίο σαφώς  
απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας. Εφόσον, κατά τον ισχυρισμό του  
κ.  Μαυρίδη  Γεώργιου στην υπεύθυνη δήλωση του,  ο  ίδιος  είναι  αναπόγραφος  στον  
ΕΦΚΑ, θα έπρεπε να προσκομίσει (εμπρόθεσμα) σχετική βεβαίωση αντί ενημερότητας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται α) την απόρριψη  
της  προσφοράς  του  προσωρινού  αναδόχου,  ο  οποίος  ήταν  και  ο  μοναδικός  
συμμετέχοντας  στη  δημοπρασία  και  β)  την  εκ  νέου  δημοπράτηση  της  μελέτης  
«ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΕΔΕΣΣΑΣ» (Αρ. Μελ. 71Μ/2019),  χωρίς 
τροποποίηση των όρων της Διακήρυξης.
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Για  διαπίστωση  των  άνω,  συντάχθηκε  το  παρόν  Πρακτικό,  το  οποίο  αφού  
αναγνώσθηκε και  βεβαιώθηκε,  υπογράφεται και  με την παρούσα διαβιβάζεται  στην  
Οικονομική Επιτροπή Δ. Έδεσσας για περαιτέρω ενέργειες.
           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  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»  όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 ( ΦΕΚ  Α΄134) «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών,  διατάξεις  για την ψηφιακή διακυβέρνηση,  συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,

β) τις αριθ. 57/2020 και 116/2020 αποφάσεις της, 
γ) το με αριθ. πρωτ. 8.562/15-7-2020 πρακτικό  τη Επιτροπής Διαγωνισμού, 

          δ) τη με αριθ. πρωτ. 3.941/11-3-2020 διακήρυξη ανοικτής δημοπρασίας για 
την  ανάθεση  της  μελέτης  με  τίτλο  «ΜΕΛΕΤΗ  ΓΕΦΥΡΑΣ  ΠΡΟΦΗΤΗ  ΗΛΙΑ 
ΕΔΕΣΣΑΣ»,

Αποφασίζει ομόφωνα
             Α.  Εγκρίνει  το  αριθ.  πρωτ.  8.562/15-7-2020 Πρακτικό  Ελέγχου 
Δικαιολογητικών της Επιτροπής Διαγωνισμού.
              Β.    Απορρίπτει την προσφορά της σύμπραξης μελετητών που απαρτίζεται 
από τους κάτωθι:
1. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 4, ΧΑΛΚΙΔΑ
2. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: ΤΣΙΤΣΑΝΗ ΚΑΙ ΚΙΛΕΛΕΡ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
3. ΜΠΕΖΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 34, ΚΑΒΑΛΑ 
4.  ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ:  ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ  32,  ΧΑΛΚΙΔΑ,  επειδή υπάρχουν 
ελλείψεις στα προσκομισθέντα δικαιολογητικά σύμφωνα με το σχετικό πρακτικό της 
Επιτροπής Διαγωνισμού.

          Γ.   Την επαναδημοπράτηση του Διαγωνισμού, για την εκτέλεση της 
μελέτης  με  τίτλο  «ΜΕΛΕΤΗ  ΓΕΦΥΡΑΣ  ΠΡΟΦΗΤΗ  ΗΛΙΑ  ΕΔΕΣΣΑΣ», 
προϋπολογισμού  σαράντα  δύο  χιλιάδων  ενενήντα  τριών  ευρώ  και  τριάντα  τριών 
λεπτών (42.093,33€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,   με τους ίδιους όρους και 
την ίδια Επιτροπή Διαγωνισμού όπως αυτοί ορίστηκαν  με την αριθμ. 57/2020 όμοια 
δική της.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:55 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 256/2020
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 7-9-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Ιωάννης  Χατζόγλου,  Ιγνάτιος  Κετσιτζίδης  (Αναπλ. 
μέλος), Ευάγγελος Θωμάς (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας.
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Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-  Μέλη  Επιτροπών  Τακτικά  &  Αναπληρωματικά  (όπως  ορίστηκαν  με  την  αριθμ. 
57/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
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