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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  264/2015    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
Τ.Κ. ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ», ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΥΟ (2)  ΑΓΟΝΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ.

Σήμερα Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα  09:00π.μ.  συνήλθε  σε  έκτακτη  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή  Δήμου 
Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθμός 29490/13-11-2015 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. Ιωάννης Χατζόγλου Τακτικό μέλος.
3. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος
4. Αναστάσιος Δίου     Τακτικό μέλος
5. Χρήστος Πέτκος    Αναπλ. μέλος

1. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος
2. Αντώνιος Ρυσάφης Αντιπρόεδρος.
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
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.
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         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημερώνει 
τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι στην συνεδρίαση παραβρίσκονται κατόπιν της 
αριθ. 29496/12-11-2015 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, οι:
α) ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, β) Κ/ξία Κουτής Βασίλειος- Κωτίδου Κυριακή, γ) ΤΟΜΗ Ο.Ε., 
δ) Ρώσσιου Βιργινία (Πρόεδρος Εργοληπτών Έδεσσας),ε) Μυλωνάς Δ.-Α. ΟΕ για να 
εκφράσουν τις απόψεις τους επί της δυνατότητας υλοποίησης του έργου, και εκθέτει τα 
παρακάτω:
          Με το αριθ. 28589/3-11-2015 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του 
Διαγωνισμού που διεξήχθη στις 3 Νοεμβρίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, 
επειδή δεν προσήλθε κανένας μειοδότης η δημοπρασία κηρύχτηκε άγονη.
       Κατόπιν τούτου η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 253/2015 απόφασή της 
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..

Σε  συνέχεια  του  ανωτέρου  και  μετά  το  πέρας  τις  10:00  π.  μ.  της  Πέμπτης  12 
Νοεμβρίου 2015, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού με το αριθ. 29452/12-11-2015 
πρακτικό  επαναληπτικής  ανοικτής  δημοπρασίας,  κι  αφού  δεν  προσήλθε  κανένας 
μειοδότης να υποβάλλει προσφορά, κηρύσσει τη Δημοπρασία για δεύτερη φορά άγονη 
κι επισημαίνει τα εξής: «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”».
       Ο  Πρόεδρος  ενημέρωσε  για  τα  ασφυκτικά  περιθώρια  ολοκλήρωσης  του 
προγράμματος LEADER του ΠΑΑ 2007-2013, όπου σύμφωνα με το Α.Π. 21407/5-11-
2015 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Τροφίμων «Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
του  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  όλων  των  εξελίξει  έργων  πρέπει  να  
ολοκληρωθεί μέχρι 31-12-2015». Ως εκ τούτου είναι επιτακτική ανάγκη να ανατεθεί το 
έργο το συντομότερο δυνατόν.
Επιπλέον  έθεσε  υπόψη  την  Εγκύκλιο  Ε.16/Δ17α/02/85/ΦΝ  443/30-5-2007  του 
ΥΠΕΧΩΔΕ/Γ.Γ.Δ.Ε. με θέμα «Παρέχονται οδηγίες …. α) ορθή εφαρμογή της διάταξης του  
Ν. 3841/2006 που προβλέπει την επανάληψη διαγωνισμών που δεν διεξήχθησαν ή δεν  
υποβλήθηκαν προσφορές, β)……», όπου στην παρ. 5 αναφέρεται «…..Πάντως όμως, από  
τις προαναφερθείσες διατάξεις προκύπτει ότι μετά και το δεύτερο διαγωνισμό (εφόσον και  
σ΄αυτόν  δεν  υποβληθεί  καμιά  προσφορά  από  τους  ενδιαφερόμενους)  επιτρέπεται  η  
προσφυγή στη διαδικασία με απευθείας ανάθεση ή με διαπραγμάτευση, κατά τις διατάξεις  
της Οδηγίας 2004/18 και του ν. 2362/95 (άρθρο 83), σε συνδυασμό και με το άρθρο 4  
παρ. 2γ του ν. 1418/84……». 
      Κατόπιν  ο  λόγος  δόθηκε  στους  παρευρισκόμενους  εργολήπτες  οι  οποίοι 
ερωτήθηκαν για τις δυνατότητες υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τα εγκεκριμένα 
τεύχη Δημοπράτησης και τη μελέτη του. Εξ’ ονόματός τους, πήρε το λόγο η κ. Ρώσσιου 
Βιργινία,  που τυγχάνει  και πρόεδρος του Συνδέσμου Εργοληπτών Νομού Πέλλας,  η 
οποία εξήγησε τις χρονικές δυσκολίες υλοποίησης του έργου και γενικά τις απόψεις των 
εργοληπτών που εκπροσωπεί.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος αφού ζήτησε από τις εταιρείες να αποχωρήσουν 
από την αίθουσα της συνεδρίασης, καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
           Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού είδε τα σχετικά 
έγγραφα   του  έργου,  την  με  α/α  599/2015  στο  Μητρώο  Δεσμεύσεων  Πρόταση 
Ανάληψης Υποχρέωσης, την αριθμό 1/2015 μελέτη, τα αριθ. 28589/3-11-2015 και 
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29452/12-11-2015  πρακτικά  της  Επιτροπής  Διενέργειας  Διαγωνισμού,  την  αριθ. 
27030/14-10-2015 διακήρυξη του Δημάρχου Έδεσσας, και αφού έλαβε υπόψη της τις 
παραπάνω διατάξεις και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Αποφασίζει ομόφωνα

Α)   Κρίνει  το  αποτέλεσμα  του  Διαγωνισμού  που  διεξήχθη  στις  3  Νοεμβρίου  2015 
σύμφωνα  με  το  αριθ.  28589/3-11-2015  πρακτικό  της  Επιτροπής  Διενέργειας 
Διαγωνισμού άγονο λόγω μη προσέλευσης κανενός μειοδότη.
Β)  Κρίνει το αποτέλεσμα του Επαναληπτικού Διαγωνισμού που διεξήχθη με τους ίδιους 
όρους στις 12 Νοεμβρίου 2015, σύμφωνα με το αριθ. 29452/12-11-2015 πρακτικό 
διενέργειας  επαναληπτικού  ανοικτού  διαγωνισμού  του  έργου,  άγονο,  λόγω  μη 
προσέλευσης κανενός μειοδότη.
Γ)  Εγκρίνει  την  εκτέλεση  του  έργου  με  απευθείας  ανάθεση  για  τους  λόγους  που 
εκτίθενται αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας.
Δ)   Αναθέτει απευθείας στην εταιρία Μυλωνάς Δ.- Α. Ο.Ε.,  με αριθμό ΜΕΕΠ 28540, 
ΑΦΜ -099246467-,  και  έδρα  την  Έδεσσα,  την  εκτέλεση  του  παραπάνω  έργου,  με 
έκπτωση τρία τοις εκατό (3%) πάνω στις τιμές του τιμολογίου της αριθ. 1/2015 μελέτης 
του έργου και με τους όρους της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων και  της μελέτης 
αυτής.

Για την εκτέλεση του παραπάνω έργου είχε ψηφιστεί με την αριθ. 222/2015 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πίστωση ποσού τετρακοσίων ενενήντα οκτώ 
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (498.500,00€), σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7341.503 του 
προϋπολογισμού 2015 του Δήμου.

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 264/2015
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 13-11-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αναστάσιος  Δίου,  Μιχάλης  Σαμλίδης,  Ιωάννης 
Χατζόγλου, Χρήστος Πέτκος (Αναπλ. μέλος).

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