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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 24ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 273/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
3.    ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 3  ΟΥ   ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ   
1  ΟΥ   ΕΠΑΛ ΕΔΕΣΣΑΣ».  

Σήμερα  Τρίτη  15  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. 11.846/11-9-2020 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 και 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. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
6. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος,
7. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος.

1. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. 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.
           Ο  Πρόεδρος  κηρύσσει  την έναρξη  της  συνεδρίασης  της  Οικονομικής 
Επιτροπής κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία προτείνει  να 
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συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέματα: 

1. Σύνταξη σχεδίου 10ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου 
οικ. έτους 2020.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραίτηση του Δήμου από 
δικόγραφο.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προσωρινή χρηματοδότηση έργου 
ενταγμένου στο ΠΔΕ από ιδίους πόρους του Δήμου.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον κ. 
Κόλτση Γρηγόριο.

5. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  για  εξωδικαστικό  συμβιβασμό  με  την 
εταιρεία ΤΟΜΗ ΟΕ.

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), 
και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 

         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα 
μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  το  αριθμ.  πρωτ.  10.568/1-9-2020  Πρακτικό 
Ελέγχου  Δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  Ανοικτού  Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού  με 
αριθμό  συστήματος  90580  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο  «Παρεμβάσεις 
εξοικονόμησης ενέργειας και εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ στα κτίρια του 
3ου Γυμνασίου  και  1ου ΕΠΑΛ  Έδεσσας»  προϋπολογισμού  ενός  εκατομμυρίου 
διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων δέκα πέντε  ευρώ και  ενενήντα 
τεσσάρων λεπτών (1.244.915,94  €)  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.,  της 
Επιτροπής  Διαγωνισμού,  όπως  αυτή  συγκροτήθηκε  με  την  αριθμ.  172/2020 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
«Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ 

στα κτίρια του 3ου Γυμνασίου και 1ου ΕΠΑΛ Έδεσσας»
Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης 7005/10-06-2020

Αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 90580

      Στα Γιαννιτσά στις 01-09-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα  9:30 π.μ., συνήλθε ύστερα 

από την 18106/26-08-2020 πρόσκληση (ορθή επανάληψη) σε τακτική συνεδρίαση στο 

Δημοτικό Κατάστημα Γιαννιτσών η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221  

παρ.1  του  Ν.4412/2016,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’  αριθμόν  172/2020  

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας προκειμένου να προβεί στον 

έλεγχο των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν  στο πλαίσιο  διενέργειας  του ανοικτού  

ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την  ανάθεση  του  έργου  με  τίτλο:  «Παρεμβάσεις 
εξοικονόμησης ενέργειας και εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ στα κτίρια του  
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3ου Γυμνασίου και 1ου ΕΠΑΛ Έδεσσας» (Αριθμ. Διακήρυξης 7005/10-06-2020,  

με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 90580, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε  

στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων,  λαμβάνοντας  ΑΔΑΜ 

20PROC006843447).

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες οι:

1. Ευαγγελία Κουγιουμτζόγλου , Πρόεδρος

2. Γρηγόριος Σιδηρόπουλος , αναπλ. μέλος 

3. Χαρίκλεια Καλαιτζίδου , αναπλ. μέλος 

4. Νικόλαος Σπαθάς, μέλος 

5. Κωνσταντίνος Μπαλτζίδης μέλος (εκπρόσωπος ΠΕΔ Κ.Μακεδονίας)

6. Βιργινία Ρώσσιου, (εκπρόσωπος εργοληπτών Ν. Πέλλας)

Απόντες: Κίμων Αυσαρίδης (εκπρόσωπος ΤΕΕ/ΤΚΜ)

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016

2. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου 

3. Το αριθμ. 8853/10-07-2020 Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού

4. Την 209/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας  με την 

οποία εγκρίνεται  το Πρακτικό του διαγωνισμού και  ανακηρύσσεται  προσωρινός  

ανάδοχος  του  έργου  «Παρεμβάσεις  εξοικονόμησης  ενέργειας  και  
εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ στα κτίρια του 3ου Γυμνασίου και  1ου 

ΕΠΑΛ Έδεσσας»  ο οικονομικός φορέας «Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ 
Α.Τ.Ε» με μέση έκπτωση 45,03% και συνολική προσφορά 551.892,80 € χωρίς 

ΦΠΑ. 

5. Το γεγονός ότι μετά την από 20-07-2020 κοινοποίηση από την αναθέτουσα αρχή  

μέσω ΕΣΗΔΗΣ, της παραπάνω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  

Έδεσσας, 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.

6. Την  από  11-08-2020  αποστολή  Πρόσκλησης  Υποβολής  Δικαιολογητικών  της  

αναθέτουσας Αρχής προς  τον προσωρινό ανάδοχο μέσω ΕΣΗΔΗΣ προκειμένου  

να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερών τα απαιτούμενα έγγραφα του άρθρου 80  

του Ν.4412/2016 και τα πιστοποιητικά έναντι των οποίων υποβλήθηκε Υ/Δ για  

έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016.
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7. Την από  18-08-2020 εμπρόθεσμη  ηλεκτρονική  υποβολή  δικαιολογητικών  από  

πλευράς μειοδότη 

8. Την με   αρ.  πρωτ.  10568/19-08-2020  εμπρόθεσμη προσκόμιση  από  πλευράς  

μειοδότη των παραπάνω δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή στον Δήμο Έδεσσας.

Κατά  τον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  παρατηρήθηκε  ότι  στην  με  αριθ.  πρωτ.  

2009673/15-07-2020 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσίας  Γ.Ε.ΜΗ.  του  

Επιμελητηρίου Ημαθίας που αφορά την από 15-07-2020 καταχώρηση πρακτικού Δ.Σ.  

της  ΠΙΛΑΓΑΣ  Α.Τ.Ε.,  στην  παράγραφο  Γ)  αναφέρεται  ότι  Πρόεδρος  και  Διευθύνων  

Σύμβουλος  της  εταιρείας   είναι  ο  Νάκας  Στέργιος  του  Κωνσταντίνου  ενώ  στην  

παράγραφο Δ) αναφέρεται ότι την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογραφή  

του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ιωαννίδης Κωνσταντίνος του Ελευθερίου. Για  

τον λόγο αυτό κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον οικονομικό φορέα ζητήθηκε  

διευκρίνηση από Επιμελητήριο Ημαθίας και προσκομίστηκε  αυθημερόν με ηλεκτρονικό  

ταχυδρομείο  ορθή  επανάληψη  01-09-2020  του   2009673/15-07-2020   εγγράφου  

Επιμελητηρίου  Ημαθίας  από  το  οποίο  προκύπτει  με  σαφήνεια  ότι  ο  Πρόεδρος  και  

Διευθύνων  Σύμβουλος  της  "Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  Α.Τ.Ε  δ.τ.  ΠΙΛΑΓΑΣ  Α.Τ.Ε  "  είναι  ο 

Ιωαννίδης Κωνσταντίνος του Ελευθερίου ο οποίος και εκπροσωπεί και  δεσμεύει με την  

υπογραφή του την εταιρεία.

Μετά την ολοκλήρωση του πλήρους ελέγχου των δικαιολογητικών και αφού διαπίστωσε  

ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ορθά σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016 η  

επιτροπή εισηγείται  την κατακύρωση  του διαγωνισμού στην εταιρεία "Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
Α.Τ.Ε δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε ", με έκπτωση 45,03 %

Για  διαπίστωση  των  άνω,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό,  το  οποίο  αφού  

αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

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  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. 172/2020 και 209/2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 
          γ)το αριθμ. πρωτ. 10.568/1-9-2020 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών του 
Προσωρινού αναδόχου μειοδότη,
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          δ) την αριθμ. πρωτ. 7.005/10-6-2020 διακήρυξη της Δημοπρασίας για την 
ανάδειξη  αναδόχου  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο «Παρεμβάσεις 
εξοικονόμησης ενέργειας και εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ στα κτίρια του 
3ου Γυμνασίου και 1ου ΕΠΑΛ Έδεσσας»,

Αποφασίζει ομόφωνα
           Α) Την έγκριση του  αριθμ. πρωτ.  10.568/1-9-2020  Πρακτικού Ελέγχου 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.

  Β)  Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του παραπάνω διαγωνισμού που έγινε μετά 
από  τον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  από  την  αρμόδια  Επιτροπή 
Διαγωνισμού του Δήμου, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με 
τίτλο  «Παρεμβάσεις  εξοικονόμησης  ενέργειας και  εγκατάσταση συστημάτων 
ΑΠΕ στα κτίρια του 3ου Γυμνασίου και 1ου ΕΠΑΛ Έδεσσας» προϋπολογισμού 
ενός εκατομμυρίου διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων δέκα πέντε 
ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (1.244.915,94  €)  συμπεριλαμβανομένου 
του  Φ.Π.Α.,  κατά  την  οποία  σύμφωνα  με  το  σχετικό  πρακτικό  της  Επιτροπής 
Διαγωνισμού,  ανάδοχος  (οριστικός)  της  εκτέλεσης  του  έργου  αναδεικνύεται  ο 
οικονομικός  φορέας  «Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  Α.Τ.Ε  δ.τ.  ΠΙΛΑΓΑΣ  Α.Τ.Ε,», με  ΑΦΜ- 
998530032- και έδρα την οδό Σταδίου 47 στη Βέροια, ο οποίος προσέφερε την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, σαράντα πέντε κόμμα μηδέν τρία 
τοις εκατό (45,03%), πάνω στις τιμές του τιμολογίου της αριθμ. 35/2018 μελέτης της 
Δ/νσης Τ.Υ. & Πολ. του Δήμου, η οποία αναλύεται ως εξής:

1.  Εργασίες :   406.700,66€
2.  ΓΕ & ΟΕ 18% :     73.206,12€
3.  Σύνολο :   479.906,78€
4.  Απρόβλεπτα 15% :     71.986,02€
5.  Σύνολο          :   551.892,80€
6.  ΦΠΑ 24%          :   132.454,27€
7.  Γενικό Σύνολο     :   684.347,07€
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

10:50 π.μ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 273/2020

Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 
κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 16-9-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης 
  Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας.
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-Πρόεδρο Επιτροπής Διαγωνισμού κα Ευαγγελία Κουγιουμτζόγλου.
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