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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 163/2019   

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2.   ΑΠΟΔΟΧΗ  ΤΗΣ  ΑΡΙΘ.  723/2019  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΗΣ  ΑΡΧΗΣ  ΕΞΕΤΑΣΗΣ   
ΠΡΟΔΙΚΑΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  ΚΙ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ    ΓΙΑ   
ΤΗΝ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  «ΕΡΓΑ  ΥΠΟΔΟΜΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ  ΣΤΗ  ΘΕΣΗ  "ΠΑΣΑ  -ΤΣΑΪΡ"  ΣΕ  ΕΚΤΑΣΗ  75  ΣΤΡ. 
ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ».

Σήμερα Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00  π.μ.  συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  13828/12-7-2019  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),  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 ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) από 
τα εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2.  Μιχάλης Σαμλίδης – Τακτ. μέλος,
3. Αλέξανδρος  Πασχάλης–Αναπλ. 

μέλος, 
4.  Ιωάννης Χατζόγλου Αναπλ. μέλος.

1. Χρήστος Δασκάλου  - Αντιπρόεδρος,
2. Χρήστος Βερικούκης – Τακτ. μέλος,
3. Γεώργιος Κούκος – Τακτ.μέλος,
4. Χρήστος Πέτκος Τακτ. μέλος.

          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 75 του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα: 

1. Χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  του  έργου  “Επισκευή 
ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας Α’ Φάση (Αρ. Μελ. 02/2019)”.

2. Αποδοχή της αριθ.  723/2019 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικατικών 
Προσφυγών κι  ανάδειξη προσωρινού αναδόχου  για την εκτέλεση του έργου «Έργα 
υποδομής για την κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη θέση "Πασά -Τσαϊρ" σε έκταση 
75 στρ. Δήμου Έδεσσας».
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         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε 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 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και 
να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 
       Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, υπενθύμισε 
στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής πως με την αριθ. 124/2019 όμοια δική της 
είχε εγκριθεί το αριθ. πρωτ. 8418/10-5-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 
και  είχε  αναδειχθεί  η  εταιρεία  «Χ.  ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ  ΣΙΑ Ο.Ε.»,  με  έδρα  το  2ο χιλ 
Αριδαίας-Θεσσαλονίκης,  ως ανάδοχος  (προσωρινός) του  έργου  με  τίτλο  «Έργα 
υποδομής για την κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη θέση "Πασά -Τσαϊρ" σε έκταση 
75  στρ.  Δήμου  Έδεσσας», προϋπολογισμού  ενός  εκατομμυρίου  εκατόν  πενήντα 
χιλιάδων  (1.150.000,00€) συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.,  η  οποία  προσέφερε 
ποσοστό έκπτωσης πενήντα έξι κόμμα μηδέν ένα τοις εκατό (56,01%), πάνω στις τιμές 
του τιμολογίου της  αρ. 3/2019 μελέτης της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας.
        Στις 28-5-2019 και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) 627 Αρχή Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών, η εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Τεχνικά Έργα 
Ανώνυμη Εταιρεία», με διακριτικό τίτλο «ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε.» κατέθεσε προδικαστική 
προσφυγή κατά της αριθ. 124/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την 
οποία επιδίωκε την ακύρωση της προαναφερόμενης απόφασης κατά το μέρος που 
αφορά την αποδοχή της προσφοράς της διαγωνιζόμενης εταιρείας «Χ. ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ο.Ε.» και  τον αποκλεισμό αυτής από την περεταίρω διαγωνιστική διαδικασία 
καθώς και την ανάδειξη της προσφεύγουσας εταιρείας, ούσας δεύτερη κατά σειρά, ως 
προσωρινού  αναδόχου  του  έργου  με  τίτλο  «Έργα  υποδομής  για  την  κατασκευή 
Αθλητικού Κέντρου στη θέση "Πασά -Τσαϊρ" σε έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας».
        Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, με την αριθ. 723/2019 απόφασή 
της, αποδέχτηκε την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικά Τεχνικά 
Έργα Ανώνυμη Εταιρεία», με διακριτικό τίτλο «ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε.» και ακύρωσε την 
αριθ. 124/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατά το σκέλος που αφορά 
την  αποδοχή  της  προσφοράς  της  συμμετέχουσας  στο  διαγωνισμό  εταιρείας  «Χ. 
ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και την ανάδειξή της ως προσωρινού μειοδότη.
     Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγήθηκει την αποδοχή της 
αριθ. 723/2019 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και την 
ανάδειξη  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  «Ελληνικά  Τεχνικά  Έργα  Ανώνυμη 
Εταιρεία», με διακριτικό τίτλο «ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε.», ως προσωρινού αναδόχου του 
έργου με τίτλο  «Έργα υποδομής για  την κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη θέση 
"Πασά  -Τσαϊρ"  σε  έκταση  75  στρ.  Δήμου  Έδεσσας» και  κάλεσε  τα  μέλη  της 
Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ.  723/2019 απόφαση της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, την αριθ. 124/2019 όμοια δική της καθώς και 
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Αποφασίζει ομόφωνα
         Α. Την  αποδοχή  της  αριθ.  723/2019  απόφαση  της  Αρχής  Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών.
         Β. Την εν μέρει ακύρωση της αριθ. 124/2019 απόφασής της, μόνο ως προς το 
σκέλος που αποδέχεται  την προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας «Χ. ΚΟΝΤΟΣ 
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ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»,  και  την αναδεικνύει  ως ανάδοχο (προσωρινό) του έργου  με τίτλο 
«Έργα υποδομής για την κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη θέση "Πασά -Τσαϊρ" σε 
έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας».
        Γ.  Την ανάδειξη της εταιρείας  με την επωνυμία  «Ελληνικά Τεχνικά Έργα 
Ανώνυμη Εταιρεία», με διακριτικό τίτλο «ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε.», με ΑΦΜ- 800338639- 
και  έδρα  την  οδό  Κων/πόλεως  26,  Ν.  Ιωνία  Αθήνα,  ούσας  δεύτερη  κατά  σειρά, 
σύμφωνα με το αριθ. 8418/10-5-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που 
ορίστηκε  με  την  αριθ.  86/2019  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής, ως 
προσωρινού  αναδόχου  του  έργου με  τίτλο  «Έργα  υποδομής  για  την  κατασκευή 
Αθλητικού Κέντρου στη θέση "Πασά -Τσαϊρ"  σε  έκταση 75 στρ.  Δήμου Έδεσσας», 
προϋπολογισμού  ενός  εκατομμυρίου  εκατόν  πενήντα  χιλιάδων  (1.150.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,   η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης σαράντα 
οκτώ κόμμα εξήντα ένα τοις εκατό (48,61%), πάνω στις τιμές του τιμολογίου της  αρ. 
3/2019 μελέτης της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας.
        Δ) Την  συνέχιση  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας  με  τον  έλεγχο  των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινά αναδόχου.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:00 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 163/2019.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 18-7-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης Σαμλίδης, Αλέξανδρος Πασχάλης (Αναπλ. 
μέλος), Ιωάννης Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-  Μέλη  Επιτροπής  Τακτικά  &  Αναπληρωματικά  (όπως  ορίστηκαν  με  την  αριθ. 
86/2019 απόφασή της).
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