
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 7ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 59/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
4.  ΣΥΖΗΤΗΣΗ  ΚΑΙ  ΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΕΠΙ  ΤΗΣ  ΑΡΙΘ.  2830/19-02-2019 
ΕΝΣΤΑΣΗΣ  ΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  «  PLANO  2  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ  10/2019  ΤΗΣ  3  ΗΣ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΣΤΙΣ  25.01.2019  ΤΗΣ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΈΔΕΣΣΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΑΞΗ  ΜΕ 
ΤΙΤΛΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ» ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ».

Σήμερα Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00  π.μ.  συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  4.085/8-3-2019  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. Ιωάννης Μουράτογλου- Τακτ. μέλος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης – Τακτ. μέλος,
4. Χρήστος Πέτκος Τακτ. μέλος.

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

          Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
         Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και 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. Ανακοίνωση απόφασης και συζήτηση για λήψη απόφασης για άσκηση ή μη 
ενδίκου μέσου.

2. Μερική  ανάκληση  των  αριθ.  11/2019  και  23/2019  αποφάσεων  της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου κι εκ νέου διορισμός δικηγόρου.

3. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δύο (2) αγροτεμαχίων 
στην Τ. Κ. Νησίου του Δήμου Έδεσσας..
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4. Επικύρωση  πρακτικών  δημοπρασίας  για  την  εκμίσθωση  ενός  (1)  τμήματος 
αγροτεμαχίου εμβαδού 5.215,75 τ.μ. που βρίσκεται στη Τοπική Κοινότητα Άρνισσας, 
της Δ. Ε. Βεγορίτιδας.
5. Σύνταξη σχεδίου 3ης 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
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 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
-της  Οικονομικής  Επιτροπής  την  αριθ.  πρωτ.  3438/27-2-2019  γνωμοδότηση  της 
Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων για την πράξη με τίτλο ««Κατάρτιση Σχεδίου 
Ανάδειξης  της  «Ταυτότητας»  της  Έδεσσας  και  σύνταξη  προδιαγραφών 
επιλεγμένων δράσεων»», όπως αυτή ορίστηκε με την αριθ. 39/2019 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

    Επί  της  αριθ.  2830/19-02-2019  ένστασης  της  εταιρείας  «planO2 
Συμβουλευτικές  Υπηρεσίες  Ιδιωτική  Κεφαλαιουχική  Εταιρεία»  κατά  του  
πρακτικού  με  αριθμό  απόφασης  10/2019  της  3ης συνεδρίασης  στις 
25.01.2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας για την πράξη  
με τίτλο «Κατάρτιση Σχεδίου Ανάδειξης της «Ταυτότητας» της Έδεσσας και  
σύνταξη προδιαγραφών επιλεγμένων δράσεων»

     Στην Έδεσσα και  στο Δημοτικό Κατάστημα,  ημέρα Τετάρτη 27-02-2019 και  ώρα  
10.00 π.μ., συνήλθε η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του διαγωνισμού της πράξης  
με  τίτλο  «Κατάρτιση  Σχεδίου  Ανάδειξης  της  «Ταυτότητας»  της  Έδεσσας  και  
σύνταξη  προδιαγραφών  επιλεγμένων  δράσεων»,  που  ορίστηκε  με  την  αριθ.  
39/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας και αποτελούμενη  
από τους:

• Δημήτριο Μεταξά, Γεωπόνο ΠΕ (Πρόεδρος),
• Ηλία Γκουγιάννο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ
• Μαριάνθη Ρούσκα, Διοικητικό ΠΕ

     Αντικείμενο της συνάντησης είναι η γνωμοδότηση επί της αριθ. πρωτ. 2830/19-02-
2019  ένστασης  της  εταιρείας  «planO2  Συμβουλευτικές  Υπηρεσίες  Ιδιωτική  
Κεφαλαιουχική Εταιρεία»  κατά του πρακτικού με αριθμό απόφασης 10/2019 της 3ης 

συνεδρίασης στις 25.01.2019  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας για την  
ως άνω πράξη, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα στις 19/02/2019, ενώ καταβλήθηκε  
και το προβλεπόμενο Παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό  
(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (δηλαδή 467,50 €).
     Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε την απαρτία ανέγνωσε προς τα μέλη το  
περιεχόμενο της ένστασης και κατόπιν ακολούθησε διαλογική συζήτηση. Κατόπιν αυτής  
και  καθώς  η  Επιτροπή  Αξιολόγησης  Ενστάσεων  διαπίστωσε  ότι  οι  αιτιάσεις  του  
ενιστάμενου έχουν βασιμότητα
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  ΠΡΟΣ  ΤΗΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ 
ΕΔΕΣΣΑΣ
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Α. την επιστροφή του πρακτικού βαθμολόγησης στην Επιτροπή Διαγωνισμού ώστε να  
αποτυπωθούν  στην  βαθμολογία  οι  διαφορές  των  τεχνικών  προσφορών  των  
διαγωνιζόμενων
Β.  την  επιστροφή  του  παραβόλου  στην  εταιρεία  «planO2 Συμβουλευτικές  Υπηρεσίες  
Ι.Κ.Ε.»

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 2830/19-02-2019 ένσταση 
της εταιρείας «planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» 
την  αριθ.  πρωτ.  3438/27-2-2019  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης  των 
Ενστάσεων του Διαγωνισμού  της πράξης με τίτλο  «Κατάρτιση Σχεδίου Ανάδειξης 
της  «Ταυτότητας»  της  Έδεσσας  και  σύνταξη  προδιαγραφών  επιλεγμένων 
δράσεων», το  αριθ.  πρωτ.  23154/17-12-2018   πρακτικό   της  Επιτροπής 
διαγωνισμού, την αριθ. 10/2019 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. Να  επιστρέψει  το  αριθ.  πρωτ.  23154/17-12-2018   πρακτικό   1 
«Αποσφράγιση  -  Αξιολόγηση  Δικαιολογητικών  Συμμετοχής  –  Τεχνικών  Προσφορών 
Δημοσίου Συνοπτικού Διαγωνισμού για την  ανάδειξη αναδόχου του έργου «Σχεδίου 
Ανάδειξης  της  «ταυτότητας  της  Έδεσσας»  και  σύνταξη  προδιαγραφών  Επιλεγμένων 
Δράσεων»  στην Επιτροπή Διαγωνισμού, όπως αυτή ορίστηκε με την αριθ. 255/2018 
όμοια δική της, ώστε να αποτυπωθούν στην βαθμολογία οι διαφορές των τεχνικών 
προσφορών των διαγωνιζόμενων.
       Β. Να επιστραφεί το κατατιθέμενο Παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με 
το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (δηλαδή 467,50€), 
στην εταιρεία «planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ι.Κ.Ε.»

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
09:50 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 59/2019.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 13-3-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης Μουράτογλου, Χρήστος 
Πέτκος

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
1. Επιτροπή  Αξιολόγησης  των  Ενστάσεων  του  Διαγωνισμού  (  Πρόεδρο  κ.  Δημ. 

Μεταξά).
2. Τακτικά  κι  Αναπληρωματικά μέλη της  Επιτροπής  Διαγωνισμού (  Πρόεδρο κ. 

Γρηγόρη Διγγόλη).
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