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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 205/2018   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
10.    ΕΓΚΡΙΣΗ  2  ΟΥ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΤΩΝ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ   
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΚΑΙ  ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  ΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  – 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΕΔΕΣΣΑΣ».

Σήμερα Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα 09:30 π. μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  16679/21-9-2018  του  Προέδρου  της,  που  είχε 
επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, 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. Μιχάλης Σαμλίδης - Τακτικό μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου - Αναπλ. μέλος,
5. Αναστάσιος Δίου - Αναπλ. μέλος.

1. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ.  μέλος,
2. Χρήστος Βερικούκης  Τακτικό μέλος,
3. Χρήστος Πέτκος  Τακτικό μέλος,
4. Γεώργιος Κούκος  Τακτικό μέλος.

          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. Ορισμός αναπληρωτή υπολόγου παγίας προκαταβολής έτους 2018.
2. Συμπλήρωση της αριθ. 107/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

«Λήψη απόφασης για αποδοχή της δωρεάς της αποβιώσασας κας Ευθυμίας Γουναρά».
3. Ανάκληση  της  αριθ.  266/2017  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής 

«Λήψη απόφασης για αντίκρουση δικογράφου» και διορισμός δικηγόρου.
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4. Σύνταξη σχεδίου 9ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. 
έτους 2018.

5. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης για εύρεση πηγών 
χρηματοδότησης για κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων.
          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 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  εκθέτει στα 
μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  το  αριθ.  πρωτ.  16515/19-9-2018  πρακτικό 
συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων 
στην Δ.Ε. Έδεσσας», της Επιτροπής Διαγωνισμού, όπως αυτή είχε συγκροτηθεί με 
την αριθ. 99/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το οποίο έχει ως εξής:

2  ο   ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ   
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

        
      Στην Έδεσσα σήμερα την  19-09-2018,  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  10:00 π.μ. 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο κτίριο Δημαρχείου Έδεσσας,  Επιτροπή Διαγωνισμού  
(Ε.Δ.)  η  οποία συγκροτήθηκε με  την  αριθ.  99/18 Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής 
Έδεσσας,  προκειμένου  να   προβεί  σε  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  της  «Κωτίδου 
Κυριακής  του  Θεοδώρου»,   που  αναδείχθηκε   «προσωρινή  ανάδοχος»  του  έργου  
«Διαμόρφωση  –  ανακατασκευή  πεζοδρομίων  στην  Δ.Ε.  Έδεσσας»  (αρ.  μελ.  
18/18), με την αριθ. 179/18 απόφασης Οικονομική Επιτροπή Δ.Ε.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες :

a. Φανή Γιούσμη - Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, ως Πρόεδρος,
b. Ελισσάβετ Αντωνιάδου - Πολιτικός Μηχανικός 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. 
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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. Την  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.».
14. Την  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. Την 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. Το  αριθ.  πρωτ.  14405/09-08-2018 έγγραφο  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού - 

Γνωμοδότηση επί ένστασης κατά της αρ. 158/18 απόφασης Ο.Ε.
18. Την αριθ.  179/18 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ.Ε.- «Λήψη απόφασης επί  

της ένστασης της εταιρίας  ALMO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.  
κατά της αριθ. 158/18 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής»
19. 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.
20. 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.»
21. Το  αριθ.  πρωτ.  14938/22-08-2018 έγγραφο  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού - 

Γνωμοδότηση επί ένστασης, με 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.»
22. Την  αριθ.  189/18 απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  Δ.Ε.-  «Απόφαση  επί  της  

ένστασης  της  εταιρίας  «ΛΟΥΓΚΑΣ  Χ.-ΛΕΠΙΤΚΟΣ  Θ.  &  ΣΙΑ  Ε.Ε.»  κατά  της  179/18  
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ.Ε.
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23. Το αριθ.  πρωτ.  15291/29-08-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ.  & Π.Δ.Ε. προς 
τους  συμμετέχοντες  στη  δημοπρασία  και  αφορά  την  αποστολή  της  απόφασης  αριθ.  
189/18 Ο.Ε.
24. Το  γεγονός  ότι  δεν  υποβλήθηκε  καμία  ένσταση  ,   κατά  της  αρ.  189/18 

Απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Έδεσσας,  από  τους  συμμετέχοντες  στη  
δημοπρασία.
25. Το αριθ. πρωτ. 15604/04-09-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ. & Π.Δ.Ε. προς την 

Κωτίδου Κυριακή του Θεοδώρου – Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου (σύμφωνα με  
την αριθ. 179/18 Ο.Ε.), για προσκόμιση δικαιολογητικών.  
26. Το  αριθ.  πρωτ.  16495/18-09-2018 έγγραφο της Κωτίδου Κυριακής  του 

Θεοδώρου Ε.Δ.Ε. για υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών. 
Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού ολοκλήρωσε την διαδικασία ελέγχου των 

παραπάνω δικαιολογητικών που  προσκομίσθηκαν νομίμως, τα βρήκε σύμφωνα με τις  
διατάξεις   του  Ν.  4412/16 και  τα αντίστοιχα άρθρα της Διακήρυξης του έργου και  
ύστερα από διαλογική συζήτηση, 

Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή,
την κατακύρωση της σύμβασης στην «Κωτίδου Κυριακή του Θεοδώρου E.Δ.Ε.», με 
Α.Φ.Μ. 042674150  της  Δ.Ο.Υ. Έδεσσας  και  έδρα στην οδό Γ. Σεφέρη 6, Τ.Κ.  
58400 στην Αριδαία, που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης τρία (3%) στα εκατό, πάνω 
στις τιμές του τιμολογίου της αρ.  18/18 μελέτης της Δ/νσης Τ.Υ. & Π.Δ.Ε. για το έργο  
«Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων στην Δ.Ε. Έδεσσας». 
Για  διαπίστωση  των  παραπάνω,  συντάχθηκε  το  παρόν  Πρακτικό,  το  οποίο  αφού  
αναγνώσθηκε και  βεβαιώθηκε, υπογράφεται  και   με την παρούσα διαβιβάζεται  στην  
Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας προς έγκριση.
           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.99/2018, 129/2018,158/2018 και 179/2018 αποφάσεις της , 
γ) το αριθ. πρωτ.16515/19-9-2018 πρακτικό  της Επιτροπής διαγωνισμού, 

  δ)  την  αριθ.  πρωτ.  9956/29-5-2018 διακήρυξη  ανοιχτής  διαδικασίας 
πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο «Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων 
στην Δ.Ε. Έδεσσας

Αποφασίζει ομόφωνα
              Α. Εγκρίνει το αριθ. πρωτ. 16515/19-9-2018 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  του  έργου  «Διαμόρφωση – 
ανακατασκευή  πεζοδρομίων  στην  Δ.Ε.  Έδεσσας»,  προϋπολογισμού  σαράντα 
χιλιάδων  ευρώ  (40.000,00€)  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.,  κατά  την  οποία 
σύμφωνα με το σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, ανάδοχος του έργου 
αναδεικνύεται η κα Κωτίδου Κυριακή του Θεοδώρου, με ΑΦΜ -068702390- και έδρα 
την οδό Γ. Σεφέρη 6 στην πόλη της Αριδαίας, με ποσοστό έκπτωσης τρία τοις εκατό 
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(3%),   πάνω στις  τιμές του τιμολογίου της αριθ.  18/2018 μελέτης  του έργου της 
Δ/νσης Τ.Υ. & Π του Δήμου Έδεσσας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11:30 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 205/2018.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 2-10-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χρήστος  Δασκάλου,   Μιχάλης  Σαμλίδης,  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):
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ.& Π. κ. Ηλία Γκουγιάννο.
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