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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟ Σ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 323/2020
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
18. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ».
Σήμερα Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε δια ζώσης
κεκλεισμένων των θυρών στο Δημοτικό Κατάστημα 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. 14.384/23-10-2020 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 (7) μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος,
1. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ.
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
μέλος.
3. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. μέλος.
4. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος,
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
6. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος,
7. Σωτήριος Μούκας-Αναπλ. 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 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 συζητηθεί
σήμερα ως κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του
Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα:
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 Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάκληση της αριθμ. 288/2020 απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για τη
μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 8ου Νηπιαγωγείου Έδεσσας».
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,
Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), και να ληφθεί
σχετική απόφαση.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 13.423/8-10-2020 εισήγηση της
Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει:
«1.Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που
γνωμοδοτούν προς τα από φαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις
ακόλουθες αρμοδιότητες:
[…]
3.Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για
συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η
αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση
οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται
σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν
ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο. Στην
περίπτωση της διενέργειας συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωμοδοτικά
όργανα συγκροτούνται με απόφασή τους. Με τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται να
συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την
αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης. Οι αποφάσεις
συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη αυτών και τους φορείς
από τους οποίους αυτά προέρχονται.
4.Με την απόφαση της παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι
ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο
αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.
5. Στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, ως γνωμοδοτικά όργανα μπορεί να ορίζονται και
οργανωτικές μονάδες ενταγμένες στη διοικητική δομή της αναθέτουσας αρχής ή του
φορέα που έχει αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης.
6. Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές,
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής
Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου.
7. Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει υποχρεωτικά
ένα μέλος του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344.
[…]
11. Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των
οριζόμενων στην παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα:
α) Συγκροτείται τριμελές ή πενταμελές γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή
διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης). Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων
και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται χωριστό
γνωμοδοτικό όργανο τριμελές ή πενταμελές (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη
του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο
για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης
προσφορών κ.λπ.).
[…]
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ε) Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι
αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του
ν. 4024/2011 (Α' 226).
στ. Τα γνωμοδοτικά όργανα της παρούσας παραγράφου συγκροτούνται από υπαλλήλους
που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό ή
σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα και λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά
γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.
[…]»
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας προτείνει για την «Προμήθεια
οικοδομικών υλικών & έτοιμου σκυροδέματος» (Αρ.μελ. 46Π/20), η οποία έχει
εκτιμώμενη αξία -18.505,16-€ (χωρίς Φ.Π.Α.), κατώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000)
ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), να συγκροτηθεί Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων από τους κάτωθι
προϊσταμένους Διευθύνσεων του Δήμου Έδεσσας με τους αναπληρωτές τους:
Α/Α
Τακτικά μέλη
Ιδιότητα
1
Ηλίας Γκουγιάννος
Δ/ντής Τ.Υ. & Πολεοδομίας
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
(ως Πρόεδρος)
2
Δημήτριος Μεταξάς
Δ/ντης Προγραμματισμού
ΠΕ Γεωπόνων
(ως Μέλος)
3
Δ/ντρια Διοικητικών & Οικονομικών
Μαριάνθη Ρούσκα
Υπηρεσιών
ΠΕ Διοικητικού
(ως Μέλος)
Α/Α
Αναπληρωματικά Μέλη
Ιδιότητα
1
Φανή Γιούσμη
Αναπληρώτρια Πρόεδρος
ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
2
Ευστράτιος Βελιγένης
Μέλος
ΠΕ Διοικητικού
3
Μαρία Μήτσου
Μέλος
ΔΕ Διοικητικού
Σε εφαρμογή του με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/122/οικ.14540/23.7.2020 εγγράφου
του Υπουργείου Εσωτερικών υποχρεούνται από την κτήση της συγκεκριμένης ιδιότητας τα
μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά που συγκροτούν την Επιτροπή, σε υποβολή αρχικής
ΔΠΚ και ΔΟΣ εντός 90 ημερών από την κτήση της ιδιότητας αυτής, καθώς και για υποβολή
ετήσιας ΔΠΚ, κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του Ν. 3213/2003, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να
αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 13.423/8-10-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ.
& Πολεοδομίας του Δήμου, 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. 1ί 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», το αριθ. πρωτ. 14269/21-102020 Πρακτικό Κλήρωσης των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Διαγωνισμού
καθώς τέλος και τις διατάξεις τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
Αποφασίζει ομόφωνα
Συγκροτεί την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον της
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αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία σύναψης Δημοσίων συμβάσεων προμηθειών ή
γενικών υπηρεσιών «με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000)
ευρώ» (χωρίς Φ.Π.Α.) και πιο συγκεκριμένα για το διαγωνισμό για την «Προμήθεια
οικοδομικών υλικών & έτοιμου σκυροδέματος» (Αρ.μελ. 46Π/20» η οποία
αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους:
Α/Α

Τακτικά μέλη

1

Ηλίας Γκουγιάννος
ΠΕ Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών
Δημήτριος Μεταξάς
ΠΕ Γεωπόνων
Μαριάνθη Ρούσκα
ΠΕ Διοικητικού
Αναπληρωματικά Μέλη

2
3
Α/Α

Ιδιότητα
Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας
( Πρόεδρος)
Προϊστάμενος Δ/νσης Προγραμματισμού
(Μέλος)
Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών &
Οικονομικών Υπηρεσιών (Μέλος)
Ιδιότητα

1

Φανή Γιούσμη
Αναπληρώτρια Πρόεδρος
ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
2
Ευστράτιος Βιληγέννης
Μέλος
ΠΕ Διοικητικού
3
Μαρία Μήτσου
Μέλος
ΔΕ Διοικητικού
Σε εφαρμογή του με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/122/οικ.14540/23.7.2020
εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών υποχρεούνται από την κτήση της συγκεκριμένης
ιδιότητας τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά που συγκροτούν την Επιτροπή του
Διαγωνισμού του έργου, σε υποβολή αρχικής ΔΠΚ και ΔΟΣ εντός 90 ημερών από την
κτήση της ιδιότητας αυτής, καθώς και για υποβολή ετήσιας ΔΠΚ, κατά τα οριζόμενα στις
οικείες διατάξεις του ν.3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις
11:00 π.μ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 323/2020
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Μιχάλης Σαμλίδης, Αντώνιος Ρυσάφης, Ιωάννης
Χατζόγλου, Σωτήριος Μούκας (Αναπλ. μέλος),
Ακριβές Απόσπασμα
Ιωάννης Μουράτογλου, Ιωάννης Τσεπκεντζής.
Έδεσσα 10-11-2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου.
Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
-Μέλη Επιτροπής Τακτικά & Αναπληρωματικά.
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