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ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25ΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 189/2018   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΛΙΟΥΓΚΑΣ Χ. – ΛΕΠΙΤΚΟΣ 
Θ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 179/18 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο. Ε. ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 

Σήμερα Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα  10:00  π.μ.  συνήλθε  σε  έκτακτη  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή  Δήμου 
Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθμός 14989/22-8-2018 του Προέδρου 
της,  που είχε επιδοθεί  σ’  όλα τα μέλη αυτής τακτικά και  αναπληρωματικά,  όπως 
ορίζουν  οι  διατάξεις  του  άρθρου  75,  παρ.  6  του  Ν.3852/2010(ΦΕΚ  87Α΄)  «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας.

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. Ιωάννης Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος)
4. Αναστάσιος Δίου (Αναπλ. μέλος)

1. Χρήστος Δασκάλου- Αντιπρόεδρος
2.Χρήστος Βερικούκης Τακτ. μέλος  
3.Χρήστος Πέτκος Τακτ. μέλος
4.Μιχαήλ Σαμλίδης Τακτικό μέλος
5. Γεώργιος Κούκος Τακτικό μέλος

          Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή 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  κριθούν  τα 
θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  ως  κατεπείγοντα,  λόγω  επειγουσών  αναγκών  που 
οφείλονται στις αποκλειστικές προθεσμίες που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 127 
του Ν.4412/16.
         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
κρίνει  τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα,  για το λόγο που στην εισήγησή του ο 
Πρόεδρος  εξέθεσε,  και  τα  οποία  πρέπει  να  συζητηθούν  σήμερα,  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις του άρθρου 75, παρ. 6 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική 
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της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
και να ληφθεί σχετική απόφαση.

          Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής πως με την αριθ. 179/2018 όμοια δική της είχε 
αποφασίσει ομόφωνα τα εξής:
1. Την  αποδοχή  της  ένστασης  της  «ALMOTEC   I.K.E.»  κατά  της  αριθ.  158/18  

απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Ε., κατά το σκέλος (Α) καθώς ευσταθεί μερικώς. 

2. Την  επιστροφή  του  παράβολου υπέρ του Δημοσίου,  με κωδ.  228059794958  
1002 0071 ποσού -400,00-€, ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας  
της σύμβασης, που κατέθεσε με την υποβολή της Ένστασής της  «ALMOTEC  I.K.E.»,  
(σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 άρθρου 127 του Ν.4412/16).

3. Την  κήρυξη  ως  έκπτωτης  της   προσωρινής  αναδόχου  εταιρίας   «ΛΟΥΓΚΑΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ-ΛΕΠΙΤΚΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής  
της  αρ.  πρωτ. 1244/11-06-2018  εγγύησης  συμμετοχής  της,  του  Ταμείου  
Παρακαταθηκών & Δανείων,  της,  ποσού -645,16-€ (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 5 του άρθρου 103 του Ν.4412/16).

4. Την ανάδειξη  ως προσωρινού αναδόχου του έργου,   την «Κωτίδου Κυριακή  του  
Θεοδώρου»,  με  ΑΦΜ -068702390-,  και  έδρα  την  οδό  Γ.  Σεφέρη  6  στην  πόλη  της  
Αριδαίας,  που  είναι  η  προσφέρουσα  που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον  
συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  τρία  τοις  εκατό  (3%),   βάσει  των  
ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς  
να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε (σύμφωνα με τα  
οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 103 του Ν.4412/16).
          Στο με αριθ. πρωτ. 14835/20-8-2018 έγγραφο της εταιρείας «ΛΟΥΓΚΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ-ΛΕΠΙΤΚΟΣ  ΘΩΜΑΣ  &  ΣΙΑ  Ε.Ε.» με  θέμα  «Ένσταση  κατά  της αριθ. 
99/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής δήμου Έδεσσας», αναφέρει τα εξής:

«Ενίσταμαι  όσον  αφορά  την  εισήγηση  της  επιτροπής  διαγωνισμού  προς  την  
οικονομική επιτροπή για την κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής  της αρ. πρωτ.  
1244/11-06-2018  Εγγύησης  συμμετοχής  της  εταιρείας ΛΟΥΓΚΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ-
ΛΕΠΙΤΚΟΣ  ΘΩΜΑΣ  &  ΣΙΑ  Ε.Ε.  του  ταμείου  παρακαταθηκών  και  δανείων  ποσού 
645,16€ καθώς  η Τ.Ε.Υ.Δ.  η  οποία κατατέθηκε  την ημέρα του διαγωνισμού με  τον  
φάκελο  προσφοράς  δεν  ήταν  ψευδή  καθώς  η  εταιρεία  δεν  έχει  οφειλές  σε  κανένα  
οργανισμό, ταμείο ή δημόσιο, κάτι το οποίο μπορεί να αποδειχθεί και για το λόγο ότι δεν  
προκύπτει από την παράγραφο 5 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016. Για αυτόν το λόγο  
πρέπει να επιστραφεί πίσω στην εταιρεία η εγγυητική επιστολή».
        Η Επιτροπή Διαγωνισμού όπως αυτή συγκροτήθηκε με την αριθ. 99/2018 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω ένσταση, 
με το αριθ. πρωτ. 14938/22-8-2018 έγγραφό της γνωμοδότησε επί της ένστασης ως 
εξής:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
κατά της 179/18 απόφασης Ο.Ε. Δήμου Έδεσσας 

        
Στην Έδεσσα σήμερα την  22-08-2018,  ημέρα  Τετάρτη  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.  99/18 Απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής Έδεσσας,  προκειμένου  να 
γνωμοδοτήσει  επί ένστασης κατά της  179/18 απόφασης Οικονομική Επιτροπή Δ.Ε.,  που αφορά 
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στην  «Λήψη  απόφασης  επί  της  ένστασης  της  εταιρίας  ALMO ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. κατά της αριθ. 158/18 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής» του έργου 
«Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων στην Δ.Ε. Έδεσσας» (αρ. μελ. 18/18)

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες :

a. Φανή Γιούσμη - Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, ως Πρόεδρος,

b. Σάββας Νεσλεχανίδης – Αγρονόμος Τοπογράφος ΠΕ, ως μέλος,

c. Σπυρίδων Μακατσώρης – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ, ως μέλος,

 Η Επιτροπή Διαγωνισμού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις 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 αριθ. πρωτ. 9956/29-05-2018 Προκήρυξη Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου 
«Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων στην Δ.Ε. Έδεσσας».

3. Το αριθ. πρωτ. 10973/12-06-2018 Πρακτικό Δημοπρασίας του έργου.

4. Την Αριθ. 129/18 Απόφ. Οικονομικής Επιτροπής Δ.Ε. για έγκριση του παραπάνω Πρακτικού 
και ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του έργου  την «ΛΟΥΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΛΕΠΙΤΚΟΣ 
ΘΩΜΑΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.»,   με  Α.Φ.Μ.  800714244,  Δ.Ο.Υ  Έδεσσας  και  έδρα  την  Πιπεριά 
Αλμωπίας Τ.Κ. 58400.

5. Το αριθ. πρωτ. 11822/28-06-2018 έγγραφο του Δήμου Έδεσσας με το οποίο κοινοποιήθηκε 
η  αρ. 129/18  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Δ.Ε.  στους  συμμετέχοντες  στη 
δημοπρασία του έργου. 

6. Το  γεγονός  ότι  δεν  υποβλήθηκε  καμία  ένσταση, κατά  της  αρ.  129/18  Απόφασης  της 
Οικονομικής Επιτροπής Έδεσσας, από τους συμμετέχοντες στη δημοπρασία.

7.  Το  αριθ.  πρωτ.  12209/04-07-2018  έγγραφο  της  Δ/νσης  Τ.Υ.  &  Π.Δ.Ε.  -  Πρόσκληση 
προσωρινού αναδόχου για προσκόμιση δικαιολογητικών,  σύμφωνα με τις  διατάξεις των 
άρθρων 103 & 80 του Ν. 4412/16.

8. To αριθ. πρωτ. 13239/19-07-2018 έγγραφο της «ΛΟΥΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΛΕΠΙΤΚΟΣ ΘΩΜΑΣ 
& ΣΙΑ Ε.Ε.»,  για υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών. 

9. Το  αριθ.  πρωτ.  13249/19-07-2018 Πρακτικό  Ελέγχου  Δικαιολογητικών   Προσωρινού 
Αναδόχου   του  έργου  «Διαμόρφωση  –  ανακατασκευή  πεζοδρομίων  στην  Δ.Ε. 
Έδεσσας» της Επιτροπής Διαγωνισμού.

10. Την αριθ. 158/18 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Ε. για την ‘’Κατακύρωση Πρακτικού 
ελέγχου  δικαιολογητικών  συμμετοχής  προσωρινού  αναδόχου  –  Κατακύρωση  του 
διαγωνισμού  του  έργου  «Διαμόρφωση  –  ανακατασκευή  πεζοδρομίων  στην  Δ.Ε. 
Έδεσσας»,  στην «ΛΟΥΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΛΕΠΙΤΚΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

11.  Το  αριθ.  πρωτ.  14048/02-08-2018 έγγραφο  της  Δ/νσης  Τ.Υ.  &  Π.Δ.Ε.  προς  τους 
συμμετέχοντες  στον  διαγωνισμό  του  παραπάνω έργου,  για  κοινοποίηση  της  αρ.  158/18 
απόφασης Ο.Ε. Δήμου Έδεσσας και υποβολή ενστάσεων  ως την 07-08-2018.

12. Η  αριθ.  πρωτ.  14079/02-08-2018 Αίτηση  της   «ALMOTEC  I.K.E.»  για  χορήγηση  των 
αντιγράφων των δικαιολογητικών συμμετοχής στον διαγωνισμό,  που υποβλήθηκαν στον 
από τον προσωρινό ανάδοχο (με το αριθ. πρωτ. 13239/19-07-2018 έγγραφο της «ΛΟΥΓΚΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ-ΛΕΠΙΤΚΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»).

13. Το αριθ. πρωτ.  14079/06-08-2018  έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ. & Π.Δ.Ε. για αποστολή  των 
αντιγράφων δικαιολογητικών της παραπάνω παραγράφου, που επιδόθηκαν ιδιοχείρως τον 
κ. Σπρίτο Νικόλαο του Χρήστου  νόμιμου εκπρόσωπου της «ALMOTEC  I.K.E.».
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14. Η αριθ.  πρωτ.  14191/06-08-2018 Αίτηση της   «ALMOTEC  I.K.E.»  για  χορήγηση τυχόν 
επιπλέον δικαιολογητικών.

15. Το αριθ. πρωτ. 14191/06-08-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ. & Π.Δ.Ε. στο οποίο αναφέρονται 
τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου που προσκομίστηκαν κατά την ημερομηνία 
του  διαγωνισμού και  έχουν  επιδοθεί  στον  κ.  Σπρίτο  Νικόλαο  του  Χρήστου   νόμιμο 
εκπρόσωπο της  «ALMOTEC  I.K.E.» με το 14079/06-08-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ. & 
Π.Δ.Ε.

16. Η αριθ. πρωτ.  14230/06-08-2018 αίτηση της «ALMOTEC  I.K.E.»,  με την οποία καταθέτει 
Ένσταση κατά της αριθ. 158/18 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Ε., αναφορικά με την 
‘’Κατακύρωση  Πρακτικού  ελέγχου  δικαιολογητικών  συμμετοχής  προσωρινού  αναδόχου  – 
Κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων 
στην Δ.Ε. Έδεσσας»’’,  στην «ΛΟΥΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΛΕΠΙΤΚΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».  

17. Την  αριθ.  179/18 απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  Δ.Ε.-  «Λήψη  απόφασης  επί  της 
ένστασης της εταιρίας  ALMO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.  κατά της 
αριθ. 158/18 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής»

18. Το  αριθ.  πρωτ.  14573/14-08-2018 έγγραφο της  Δ/νσης  Τ.Υ.  &  Π.Δ.Ε.  προς  τους 
συμμετέχοντες στη δημοπρασία και αφορά την αποστολή της απόφασης αριθ. 179/18 Ο.Ε.

19. Την αριθ. πρωτ. 14835/20-08-2018 - «Ένσταση  κατά της 99/18 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Έδεσσας» της εταιρίας «ΛΟΥΓΚΑΣ Χ.-ΛΕΠΙΤΚΟΣ Θ. & ΣΙΑ Ε.Ε.»

Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού διάβασε  την  αριθ. πρωτ. 4835/20-08-2018 Ένσταση  της 

εταιρίας «ΛΟΥΓΚΑΣ Χ.-ΛΕΠΙΤΚΟΣ Θ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» και διαπίστωσε ότι:

A. Η ένσταση έχει  θέμα:  «Ένσταση  κατά της  99/18 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Έδεσσας» 

B. Στο  περιεχόμενο  της  ένστασης  αναφέρεται  επί  λέξει:  «Ενίσταμαι  όσον  αφορά  στην 
εισήγηση  της  επιτροπής  διαγωνισμού  προς  την  οικονομική  επιτροπή  για  κατάπτωση 
υπέρ  αναθέτουσας αρχής της αρ. πρωτ. 1244/11-06-2018 εγγύησης συμμετοχής …..»

C. Δεν υπάρχει   συνημμένο στην ένσταση παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ίσο με το ένα 
τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 2 άρθρου 127 του Ν.4412/16).

Η Επιτροπή Διαγωνισμού μετά από διαλογική συζήτηση, ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την  Ένσταση 
σύμφωνα με το παρακάτω σκεπτικό:

 Η ένσταση έπρεπε να υποβληθεί κατά της απόφασης με αριθ. 179/18 Ο.Ε. και όχι κατά 
της 99/18 Ο.Ε. (βλ. παραπάνω παρ. Α) 

 Δεν  υφίσταται   στην  νομοθεσία,  ένσταση  κατά  της  εισήγησης  της  Επιτροπής 
Διαγωνισμού (βλ. παραπάνω παρ.  Β)

 Στην  παρ.  2  άρθρου  127  του  Ν.4412/16,  αναφέρεται  ότι:  «…Για  το  παραδεκτό  της 
άσκησης ένστασης,   απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου,   
υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της  
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. ….». 

      Επειδή  δεν υποβλήθηκε  με την ένσταση το παράβολο της παρ. 2 άρθρου 127 του 
Ν.4412/16 (βλ. παραπάνω παρ. C), η ένσταση κρίνεται ως απαράδεκτη.

 Τέλος,  εκτός  από  τους  παραπάνω  λόγους  και  επί  της  ουσίας  κρίνοντας, η  εταιρία 
«ΛΟΥΓΚΑΣ  Χ.-ΛΕΠΙΤΚΟΣ Θ.  &  ΣΙΑ  Ε.Ε.»,   δεν  προσκόμισε  ποτέ,  τα  απαιτούμενα 
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έγγραφα  του  άρθρου  80  του  Ν.  4412/2016  και  τα  πιστοποιητικά  έναντι  των  οποίων 
υποβλήθηκε  υπεύθυνη  δήλωση, προκειμένου  να  ελεγχθούν  από  το  αρμόδιο  όργανο 
αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν 4412/2016 και που θα αποδείκνυαν ότι δεν 
είχε οφειλές προς τρίτους κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού, όπως ισχυρίζεται στην 
ένσταση.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Διαγωνισμού ΟΜΟΦΩΝΑ Γνωμοδοτεί και Εισηγείται την ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
της αριθ. πρωτ. 14835/20-08-2018 ένστασης της εταιρίας «ΛΟΥΓΚΑΣ Χ.-ΛΕΠΙΤΚΟΣ Θ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

ως απαράδεκτης, για τους παραπάνω λόγους.

Η  παρούσα  Γνωμοδότηση  να  διαβιβαστεί  στην  Οικονομική  Επιτροπή  Δ.Ε.  προκειμένου  να 

αποφασίσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 άρθρου 127 του Ν. 4412/16, εντός προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης δηλαδή ως τις 30-08-2018.

         Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος 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. 179/2018 όμοια δική της, την αριθ. 
πρωτ.  14835/20-8-2018 αίτηση της εταιρείας  ΛΟΥΓΚΑΣ Χ.-ΛΕΠΙΤΚΟΣ Θ.  & ΣΙΑ 
Ε.Ε., την αριθ. πρωτ. 14938/22-8-2018 γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
καθώς  και  τις  διατάξεις  του  άρθρου  72  του  Ν.  3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Αποφασίζει ομόφωνα
Απορρίπτει  τη  με  αριθ.  πρωτ.  14835/20.08.2018  ένσταση  της  εταιρίας 

«ΛΟΥΓΚΑΣ  Χ.-ΛΕΠΙΤΚΟΣ  Θ.  &  ΣΙΑ  Ε.Ε.»  ως  απαράδεκτη,  για  τους  λόγους  που 
αναφέρονται  στη  με  αριθμ.  πρωτ.  14938/22.8.2018 Γνωμοδότηση  της  Επιτροπής 
Διαγωνισμού και αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας. 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:30 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 189/2018
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 24-8-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ιωάννης Μουράτογλου, Ιωάννης Χατζόγλου (Αναπλ. 
μέλος), Αναστάσιος Δίου (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης 
  Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας
- Δ/νση Τ.Υ.& Πολεοδομίας κα Φανή Γιούσμη
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
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- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ.& Π. κ. Ηλία Γκουγιάννο
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