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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 19ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  288/2016      

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

2. ΑΝΑΘΕΣΗ Ή ΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ 

∆ΑΚ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΜΕ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡ. 32 ΤΟΥ Ν. 

4412/2016 

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 14 Νοεµβρίου 2016 και ώρα 19.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 23.889/10.11.2016 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 23 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Πασχάλης Αλέξανδρος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 14 Πέτκος Χρήστος  

3 Βερικούκης Χρήστος 15 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 ∆ασκάλου Χρήστος  16 Σαµλίδης Μιχαήλ 
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5 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 17 Σόντρας Ιωάννης  

6 ∆ίου Αναστάσιος 18 Ταµβίσκου Ευτυχία  

7 Ζδρου Αικατερίνη  19 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 20 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  21 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Κούκος Γεώργιος 22 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 23 Χατζόγλου Ιωάννης 

12 Μουράτογλου Ιωάννης   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 3 Γιώγας ∆ηµήτριος 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 4 Μάρκου ∆ιονύσιος 

 

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας κ. Πέτρος 

Γαλανός, αν και προσκλήθηκε νόµιµα για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην 

ηµερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν 

τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Μεσηµερίου κ. Αντώνιος Βλαδίκας 

β. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τα θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το αριθ. πρωτ. 23132/2-11-2016 πρακτικό 

διενέργειας 1ου επαναληπτικoύ συνοπτικού ∆ιαγωνισµού, για την «Προµήθεια υλικών 

για την αντικατάσταση της στέγης του ∆ηµοτικού Αθλητικού Κέντρου (∆.Α.Κ.) ∆ήµου 
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Έδεσσας», της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που έχει οριστεί µε την αριθ. 224/2016 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, το οποίο έχει ως εξής: 

         «Στην Έδεσσα την 02/11/2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ. συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού, η 
οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 224/2016 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, για να διενεργήσει τον 1ο επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισµό για την 
προµήθεια «Προµήθεια υλικών για την αντικατάσταση της στέγης του ∆ηµοτικού 
Αθλητικού Κέντρου (∆.Α.Κ.) ∆ήµου Έδεσσας» όπως ορίζεται στην 22018/20-10-2016 
διακήρυξη του ∆ηµάρχου και στην αριθ. 229/2016 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 29.189,60€ µε τον ΦΠΑ και µε κριτήριο 
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για το σύνολο του προϋπολογισµού. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
 
1) Ελισσάβετ Αντωνιάδου, πρόεδρος 
2) Χριστίνα Ασηµακοπούλου, τακτικό µέλος 
3) Σάββας Νεσλεχανίδης, τακτικό µέλος. 
 
Η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων προσφορών που κατέθεταν οι 
ενδιαφερόµενοι. Με ταχυδροµείο δεν εστάλη καµία προσφορά. 
 
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών στις 10:30 π.µ., ο Πρόεδρος 
δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της 
αποσφράγισης. 
 
Αρχικά η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισµένος 
φάκελος κλπ). Μέσα στον κυρίως φάκελο βρέθηκαν τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη 
δικαιολογητικά και φάκελοι τα οποία µονογράφησαν. 
 
Οι διαγωνιζόµενοι, που υπέβαλαν προσφορά είναι οι εξής: 
 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο 

1. ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε. 

 
ΣΤΑ∆ΙΟ 1ο ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Η επιτροπή διαγωνισµού προέβη στην εξέταση των δικαιολογητικών συµµετοχής του 
διαγωνιζόµενου. 

Α/Α ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής  

1 
α) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου (εµπορικού ή βιοµηχανικού) περί της 
εγγραφής του διαγωνιζόµενου σ’ αυτό 

Χ 

2 

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, όπου ο 
εν λόγω οικονοµικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

Χ 

  i. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση,    

  ii. δωροδοκία,    

  iii. απάτη,    

  
iv. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες,    
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v. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας,    

  vi. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων,   

  vii. για σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα    

3 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, όπου ο 
εν λόγω οικονοµικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονοµικός 
φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Χ 

4 

δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, όπου ο 
εν λόγω οικονοµικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια 
διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 

Χ 

5 

ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, όπου ο 
εν λόγω οικονοµικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή 
επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία 
της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις. Επίσης, ότι 
δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές. 

Χ 

6 
στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόµενου ότι έχει λάβει γνώση των 
τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών µε 
αυτήν διατάξεων και κείµενων νόµων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

Χ 

7 ζ) Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: Χ 

  

i. Για Ανώνυµη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. 
σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει 
δηµοσιευµένη ολόκληρη η ανακοίνωση µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την 
εκπροσώπηση της συγκεκριµένης εταιρείας.   

  
ii. Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιηµένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής 
της.   

  
iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκοµίσει 
επικυρωµένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.   

 
       Από την εξέταση των δικαιολογητικών προέκυψε ότι ο µοναδικός διαγωνιζόµενος 
προσκόµισε τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη στοιχεία (άρθρο 5 ∆ικαιούµενοι 
συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά συµµετοχής) και γίνεται παραδεκτός για τη συνέχεια του 
διαγωνισµού. 

 
ΣΤΑ∆ΙΟ 2ο ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Στη συνέχεια από την εξέταση των δικαιολογητικών της τεχνικής προσφοράς προέκυψε ότι 
ο µοναδικός διαγωνιζόµενος προσκόµισε τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη στοιχεία 
(άρθρο 7 Τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών) και γίνεται παραδεκτός για τη 
συνέχεια του διαγωνισµού. 
 
ΣΤΑ∆ΙΟ 3ο ΑΝΟΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Ακολούθως, η επιτροπή διαγωνισµού προχώρησε στο άνοιγµα των Φακέλων των 
Οικονοµικών Προσφορών. 
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Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς του διαγωνιζοµένου «ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – 
ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε.» µε διακριτικό τίτλο «ΤΟΜΗ Ο.Ε.» (προσφορά µε αριθ. 1), 
απορρίπτεται καθώς η τιµή που προσφέρει ο εν λόγω διαγωνιζόµενος – 29.120,00- ευρώ 
πλέον Φ.Π.Α. υπερβαίνει την τιµή προϋπολογισµού της µελέτης της υπηρεσίας ήτοι - 
23.540,00- ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 11 της 
∆ιακήρυξης, «Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη». 
 
ΣΤΑ∆ΙΟ 4ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
Μετά από τα παραπάνω, έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 

• Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

• Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης 
διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

• Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

• Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωµάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

• Της µε αριθµό 13965/07-07-2016 απόφασης ∆ηµάρχου περί διενέργειας 
προµήθειας µε πρόχειρο διαγωνισµό. 

• Της µε αριθµό 397/07-07-2016 απόφασης της Οικονοµικής Υπηρεσίας περί 
έγκρισης Ανάληψης δαπάνης. 

• Της µε αριθµό 224/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης των 
τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της διακήρυξης και της σύστασης των επιτροπών: 
α) διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης των προσφορών και β) 
γνωµοδότησης επί των ενστάσεων. 

• Της µε αριθµό 229/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί επανάληψης 
του ∆ιαγωνισµού. 

      Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή της προµήθειας «Προµήθεια 
υλικών για την αντικατάσταση της στέγης του ∆ηµοτικού Αθλητικού Κέντρου 
(∆.Α.Κ.) ∆ήµου Έδεσσας», εισηγείται προς την Οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Έδεσσας 
την µαταίωση του διαγωνισµού και επανάληψη αυτού µε τροποποίηση ή µη των όρων, 
διότι η διαδικασία απέβη άγονη λόγω απόρριψης της µοναδικής προσφοράς σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο άρθρο 14 της ∆ιακήρυξης και την παρ. 1(α) του άρθρου 106 του 
Ν.4412/2016. 
 
      Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό (1ου επαναληπτικού 
διαγωνισµού), το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται και 
διαβιβάζεται στην Οικονοµική Επιτροπή για την λήψη σχετικής απόφασης». 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή µε την αριθµ. 266/2016 απόφασή της αποφάσισε 

οµόφωνα τα εξής; 
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«Α. Την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού διενέργειας 1ου επαναληπτικού  

συνοπτικού ∆ιαγωνισµού, για την «Προµήθεια υλικών για την αντικατάσταση της 

στέγης του ∆ηµοτικού Αθλητικού Κέντρου (∆.Α.Κ.) ∆ήµου Έδεσσας». 

Β. Τη µαταίωση της διαδικασίας του ∆ιαγωνισµού και την εισήγηση του θέµατος 

στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, για λήψη απόφασης για ανάθεση της «Προµήθειας υλικών 

για την αντικατάσταση της στέγης του ∆ηµοτικού Αθλητικού Κέντρου (∆.Α.Κ.) ∆ήµου 

Έδεσσας» µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, χωρίς επιπλέον δηµοσίευση της 

προκήρυξης, σύµφωνα µε την περ. α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ Α 

147/8.8.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

Στο άρθρο 32 «Προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς 

προηγούµενη δηµοσίευση» του Ν.4412/2016 αναφέρονται µεταξύ άλλων, τα εξής: 

«1.Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται στις 

παραγράφους 2 έως 6, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να αναθέτουν δηµόσιες 

συµβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση. 

2.Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να 

χρησιµοποιείται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών σε 

οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: 

α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καµία 

προσφορά ή αίτηση συµµετοχής είτε καµία από τις υποβληθείσες προσφορές ή 

αιτήσεις συµµετοχής δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς 

οι αρχικοί όροι της σύµβασης και µε την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση 

στην Επιτροπή µετά από αίτηµά της 

Μη κατάλληλη θεωρείται µία προσφορά όταν είναι άσχετη µε τη σύµβαση και 

αδυνατεί προδήλως, χωρίς να τροποποιηθεί ουσιαστικά, να ανταποκριθεί στις 

ανάγκες και τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής, όπως προσδιορίζονται στα 

έγγραφα της σύµβασης. 

Μη κατάλληλη θεωρείται µία αίτηση συµµετοχής όταν στο πρόσωπο του 

οικονοµικού φορέα συντρέχει υποχρεωτικός ή δυνητικός λόγος αποκλεισµού, 

σύµφωνα µε το άρθρο 73 ή όταν αυτός δεν πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε τα άρθρα 75, 76 και 77». 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, την αριθµ. 

266/20165 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 

93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

Εγκρίνει την ανάθεση της «Προµήθειας υλικών για την αντικατάσταση της 

στέγης του ∆ηµοτικού Αθλητικού Κέντρου (∆.Α.Κ.) ∆ήµου Έδεσσας» µε τη διαδικασία 

της διαπραγµάτευσης, χωρίς επιπλέον δηµοσίευση της προκήρυξης, σύµφωνα µε την 

περ. α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις 

Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)». 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  288/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  22.11.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Βερικούκης Χρήστος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος 

Γεώργιος, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μουράτογλου 

Ιωάννης, Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος,  

Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης  

∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Προϊστάµενο ∆/νσης Τ.Υ & Πολεοδοµίας κ. Η. Γκουγιάννο 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Πρόεδρο επιτροπής διαγωνισµού κα Ε. Αντωνιάδου 

- Αντιδήµαρχο Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. Μ. Σαµλίδη 
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