
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021
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(ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 50/2021   

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2.  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΜΕ  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΈΤΟΙΜΟΥ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ» ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 4 (ΑΡ. ΜΕΛ. 46Π/20).

Σήμερα Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε  με τη 
διαδικασία  της  τηλεδιάσκεψης 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. 2.760/1-3-2021 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 έξι (6) από τα (7) 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος,
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
3. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος,
4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος,
5.  Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
6. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. 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 
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. Διαγραφές ή μη ποσών από βεβαιωτικούς-χρηματικούς καταλόγους. 
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2. Έγκριση πρακτικού διαδικασίας με διαπραγμάτευση για την προμήθεια 
με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών & Έτοιμου σκυροδέματος» ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 
4 (Αρ. μελ. 46Π/20).

3. Συγκρότηση  τριμελούς  Επιτροπής  Αξιολόγησης  Ενστάσεων  που 
υποβάλλονται  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης 
δημόσιας  σύμβασης  προμήθειας  με  τίτλο   «Προμήθεια  &  Εγκατάσταση  ευφυούς 
συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης παρόδιας ελεγχόμενης στάθμευσης με 
χρήση εμβυθισμένων αισθητήρων στον δήμο Έδεσσας».

    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 2ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής το αρθμ. πρωτ.  2.645/26-2-2021  Πρακτικό της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την αριθμ. 321/2020 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής κι αναφέρει τα ακόλουθα:

Πρακτικό διαδικασίας με διαπραγμάτευση
για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών & Έτοιμου 

σκυροδέματος» ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 4 (Αρ. μελ. 46Π/20)

        Στην Έδεσσα την 26/02/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε 

σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η  

οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 321/20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  

για  να  διενεργήσει  τη  διαπραγμάτευση  για  την  προμήθεια  με  τίτλο  «Προμήθεια 
οικοδομικών υλικών & έτοιμου σκυροδέματος»  ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 4 (Αρ.  μελ.  
46Π/20) όπως  ορίζεται  στην  14900/02-11-2020 Διακήρυξη  του  Δημάρχου,  

προϋπολογισμού 3.995,60€-€ με τον ΦΠΑ. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού ήταν παρόντες:

1) Χριστίνα Ασημακοπούλου, πρόεδρος της επιτροπής,

2) Θεόδωρος Δανιηλίδης, τακτικό μέλος,

3) Αθανάσιος Μπαγγέας, τακτικό μέλος.

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Την παρ.  2α του άρθρου 32 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.  14900/02-11-2020  Διακήρυξη  Ανοικτής  Δημοπρασίας  της  

προμήθειας  με  τίτλο  «Προμήθεια  οικοδομικών  υλικών  &  έτοιμου  
σκυροδέματος»,

2

ΑΔΑ: ΨΧ97ΩΡΠ-Σ1Τ



3. Την αρ. 357/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

4. Την Α.Π. 1910/10-02–2021 πρόσκληση του Δημάρχου Έδεσσας,

5. Τα Α.Π. 2639/26-02-2021 έγγραφο της εταιρείας «ΑΤΛΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΚΕ» 
για υποβολή των δικαιολογητικών,

και  αφού  παρέλαβε  τον  σφραγισμένο  φάκελο  των δικαιολογητικών προχώρησε στον  

έλεγχο αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

Με βάση τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν προέκυψε ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις  

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Α.Π. 14900/02-11-2020 Διακήρυξη.

           Επιπλέον ο Πρόεδρος υπενθύμισε στα μέλη πως με την αριθμ. 15/2021 
όμοια δική της η Οικονομική Επιτροπή είχε αποφασίσει για τις ομάδες ειδών 2 και 4 
της  αριθμ.  πρωτ.  14.900/2-11-2020  Διακήρυξης  Ανοικτής  Δημοπρασίας  της 
προμήθειας  με  τίτλο  «Προμήθεια  οικοδομικών  υλικών  &  έτοιμου 
σκυροδέματος», που δεν κατατέθηκαν προσφορές από κανέναν οικονομικό φορέα, η 
διαδικασία  ανάδειξης  αναδόχου  να  γίνει  με  διαπραγμάτευση  χωρίς  δημοσίευση 
σχετικής προκήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 269 του Ν. 4412/2016.
          Ενόψει  των ανωτέρω ο Πρόεδρος  κάλεσε  την Οικονομική Επιτροπή να 
αποφασίσει σχετικά, δηλαδή να κατακυρώσει το αποτέλεσμα της  διαδικασίας.

Η  Οικονομική  Επιτροπή  μετά  από  διαλογική  συζήτηση,  αφού  εξέτασε  με 
προσοχή  τα  στοιχεία  της  διαδικασίας  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 40 παρ. 1ι  του Ν. 4735/20120 (  ΦΕΚ  Α΄197)  «Τροποποίηση του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, 
ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής 
Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, 
ρυθμίσεις  για  την  αναπτυξιακή  προοπτική  και  την  εύρυθμη  λειτουργία  των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», 

β) τις αριθ. 321/2020  και 15/2021 αποφάσεις της , 
γ) το αριθ. πρωτ. 2.645/26-2-2021 πρακτικό  της Επιτροπής διαγωνισμού, 
δ)την αριθ.  πρωτ.  14.900/2-11-2020  Διακήρυξη Ανοικτής Δημοπρασίας  της 

προμήθειας  με  τίτλο  «Προμήθεια  οικοδομικών  υλικών  &  έτοιμου 
σκυροδέματος»,

Αποφασίζει ομόφωνα
        Α. Εγκρίνει  το  αριθ.  πρωτ.  2.645/26-2-2021 Πρακτικό  της  Επιτροπής 
Διαγωνισμού.
            Β. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της  διαδικασίας με διαπραγμάτευση που 
έγινε  μετά  από  τον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  από  την  αρμόδια 
Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της 
προμήθειας  με  τίτλο  «Προμήθεια  οικοδομικών  υλικών  &  έτοιμου 
σκυροδέματος», προϋπολογισμού είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα έξι ευρώ 
και σαράντα λεπτών (22.946,40€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., κατά την οποία 
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σύμφωνα με το σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, ανάδοχος (οριστικός) 
της εκτέλεσης της προμήθειας αναδεικνύεται η ΑΤΛΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΚΕ, με ΑΦΜ 
-095142823- και έδρα το 2ο χιλ. Αριδαίας –Ξιφιανής,  η οποία προσέφερε  για την 
ΟΜΑΔΑ 4  της αριθ. πρωτ. 14.900/2-11-2020 διακήρυξης του Δημάρχου,  το ποσό 
των τριών χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτών (3.887,40€) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:25 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 50/2021
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές 9-3-2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης Σαμλίδης,  Ιωάννης Χατζόγλου, Αναστασία 
Ιατρίδου-Βλαδίκα, Ιωάννης Μουράτογλου,  Ιωάννης 
Τσεπκεντζής.

Αποδέκτες προς ενέργεια;
- Δ/νση Τ.Υ.& Πολεοδομίας κα Φανή Γιούσμη.
- Γραφείο Προμηθειών. 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ.& Π. κ. Ηλία Γκουγιάννο.
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