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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2019   

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1.  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΞΑΝΘΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ»

Σήμερα Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00  π.μ.  συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  16.269/22-8-2019  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 πέντε (5) από  τα 
εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2. Χρήστος  Δασκάλου   - 

Αντιπρόεδρος,
3. Ιωάννης  Μουράτογλου-Τακτ. 

μέλος.
4. Αλέξανδρος  Πασχάλης–Αναπλ. 

μέλος,
5.  Ιωάννης  Χατζόγλου  –Αναπλ. 

μέλος.

1. Χρήστος Βερικούκης – Τακτ. μέλος,
2. Γεώργιος Κούκος – Τακτ.μέλος,
3. Χρήστος Πέτκος Τακτ. μέλος.

4. Μιχάλης Σαμλίδης – Τακτ. μέλος,

          Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή 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.   Έγκριση  πρακτικού  ελέγχου  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  του  έργου 
«Επέκταση αρδευτικών δικτύων Ξανθογείων και Άνω Γραμματικού» 
2.Σύνταξη σχεδίου 8ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019.
         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
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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 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης  εκθέτει στα 
μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  το  αριθ.  πρωτ.  16384/26-8-2019  πρακτικό 
συνοπτικού Διαγωνισμού  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου  για την εκτέλεση του 
έργου  με  τίτλο  «Επέκταση  αρδευτικών  δικτύων  Ξανθογείων  και  Άνω 
Γραμματικού», με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης πάνω στις 
τιμές του τιμολογίου της αριθ.  8/2019 μελέτης που συντάχθηκε στις 26-8-2019  από 
τριμελή επιτροπή που ορίστηκε  με την αριθ.  157/2019 απόφαση της  Οικονομικής 
Επιτροπής, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΕΡΓΟΥ  «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΞΑΝΘΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ»

         Στην Έδεσσα σήμερα την  26-08-2019, ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  10:00 π.μ. 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο κτίριο Δημαρχείου Έδεσσας,  η Επιτροπή Διαγωνισμού  
(Ε.Δ.) η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ.  157/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  
Έδεσσας, για τη διενέργεια  διαγωνισμού του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΞΑΝΘΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ» (αρ. μελ. 8/19).
          Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες :
1. Σάββας Νεσλεχανίδης ως μέλος,  Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

2. Ιωάννης Καντούτσης ως μέλος,  ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

3. Χριστίνα Ασημακοπούλου ως μέλος,  Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

          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.  12488/28-6-2019  Διακήρυξη  Ανοικτής  Δημοπρασίας  του  έργου 
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΞΑΝΘΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ»,

3. Το Α.Π. 13417/ 9 - 7 – 2019 Πρακτικό Δημοπρασίας του έργου,
4. Την  Αριθ.  167/2019  Απόφ.  Ο.Ε. για  έγκριση  του  παραπάνω  Πρακτικού  και  

ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου  του έργου   τον  ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ- Εμπειροτέχνη Εργολάβο, με Α.Φ.Μ. 123993238 και έδρα την 
οδό Χίου 1- Σκύδρα με Τ.Κ 58500.

5. Το  Α.Π.  14772/29-7-2019 έγγραφο  του  Δήμου  Έδεσσας  με  το  οποίο  
κοινοποιήθηκε  η  αρ.  167/2019 απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  στους 
συμμετέχοντες στη δημοπρασία του έργου 

6.  Το Α.Π. 15494/6-8-2019 έγγραφο του Δήμου Έδεσσας - Πρόσκληση προσωρινού 
αναδόχου  για  προσκόμιση  δικαιολογητικών,  σύμφωνα με  τις   διατάξεις  του  Ν.  
4412/16 όπως ισχύει σήμερα,

7. To Α.Π.  15788/12-8-2019 έγγραφο  του  «ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ  ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΤΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» για υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών, 

8. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, κατά της αρ. 167/2019 απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής Έδεσσας, από τους συμμετέχοντες στη δημοπρασία

αφού  ολοκλήρωσε  την  διαδικασία ελέγχου  των  δικαιολογητικών που  προσκομίσθηκαν 
νομίμως, τα βρήκε σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 4412/16 και τα αντίστοιχα άρθρα  
της Διακήρυξης του έργου.

2

ΑΔΑ: 6ΞΤ4ΩΡΠ-ΦΝΤ



     Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε  
και  βεβαιώθηκε,  υπογράφεται  και   με  την  παρούσα  διαβιβάζεται  στην  Οικονομική  
Επιτροπή  Δ.Ε.  για  κατακύρωση  της  σύμβασης  στον  «ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ  ΚΩΝ/ΝΟ  ΤΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ -  Εμπειροτέχνη Εργολάβο»,  με Α.Φ.Μ.  123993238  και έδρα την οδό 
Χίου 1- Σκύδρα με Τ.Κ 58200.
          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»,

β) τις αριθ. 157/2019 και 167/2019 αποφάσεις της , 
γ) το αριθ. πρωτ. 16384/26-8-2019 πρακτικό  της Επιτροπής διαγωνισμού, 

          δ)την  αριθ.  πρωτ.  12488/28-6-2019  διακήρυξη  δημοσίου  διενέργειας 
συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Επέκταση αρδευτικών 
δικτύων Ξανθογείων και Άνω Γραμματικού»,

Αποφασίζει ομόφωνα
             Α. Εγκρίνει το αριθ. πρωτ.  16384/26-8-2019  Πρακτικό της Επιτροπής 
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 της μελέτης με τίτλο «Επέκταση 
αρδευτικών  δικτύων  Ξανθογείων  και  Άνω  Γραμματικού», προϋπολογισμού 
δώδεκα  χιλιάδων  εννιακοσίων  ενενήντα  εννιά  ευρώ  και  πενήντα  οκτώ  λεπτών 
(12.999,58€) συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.,  κατά  την  οποία  σύμφωνα  με  το 
σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, ανάδοχος (οριστικός) της εκτέλεσης του 
έργου  αναδεικνύεται  ο  κ.  Στογιάννης  Κωνσταντίνος,  Εμπειροτέχνης  Εργολάβος, με 
Α.Φ.Μ. -123993238-  και έδρα την οδό Χίου 1 στη Σκύδρα, ο οποίος προσέφερε  το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, σαράντα οκτώ τοις εκατό (48%), πάνω στις τιμές του 
τιμολογίου της  αρ. 8/2019  μελέτης της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας. 
             Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:30 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 173/2019.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 30-8-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χρήστος  Δασκάλου,  Ιωάννης  Μουράτογλου, 
Αλέξανδρος  Πασχάλης  (Αναπλ.  μέλος),  Ιωάννης 
Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Δ/νση Τ.Υ.& Πολεοδομίας κ. Σάββα Νεσλεχανίδη.

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