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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 220/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
10.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  "Μ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)».

Σήμερα  Τετάρτη  15  Ιουλίου  2020  και  ώρα  10:00  π.μ.  συνεδρίασε 
κεκλεισμένων των θυρών 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. 8.825/10-7-2020 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 τα πέντε (5) από τα 
επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2.Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
3.Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
4.  Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. μέλος,
5. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης-Αναπλ. μέλος.

1. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
2. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος,
3. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. 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 Ευαγγελία  Δημητριάδου  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 
συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέματα: 

1. Συζήτηση  και  λήψη απόφασης  για  άσκηση  ή  όχι  έφεσης-διορισμός 
πληρεξούσιου δικηγόρου.
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2.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για διορισμό δικηγόρου για κατάθεση 
πρόσθετων λόγων επί της αίτησης αναίρεσης του Δήμου κατά της ΕΣΤΙΑΣ Α.Ε.

3.   Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου 
«Παρεμβάσεις  εξοικονόμησης  ενέργειας  και  εγκατάσταση  συστημάτων  ΑΠΕ  στα 
κτίρια του 3ου Γυμνασίου και 1ου ΕΠΑΛ Έδεσσας».

4.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προσωρινή χρηματοδότηση έργου 
ενταγμένου στο ΠΔΕ από ιδίους πόρους του Δήμου.

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
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 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), 
και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 

       Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, το αριθ. πρωτ. 6.470/1-6-2020 Πρακτικό Ελέγχου 
Δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  Ανοικτού  Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού  με  αριθμό 
συστήματος 87690 του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Πολυχώρου Πολιτισμού ‘’Μ. 
Αλέξανδρος’’  &  περιβάλλοντος  χώρου  (Β΄Φάση)», προϋπολογισμού  ενός 
εκατομμυρίου  τετρακοσίων  χιλιάδων  ευρώ  (1.400.000,00€)  συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α., της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  όπως  αυτή  συγκροτήθηκε  με  την  αριθμ. 
282/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το οποίο έχει ως εξής:

         Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«Αναβάθμιση Πολυχώρου Πολιτισμού 

‘’Μ. Αλέξανδρος’’ & περιβάλλοντος χώρου (Β΄Φάση)»
Προϋπολογισμού: 1.400.000,00€

Με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 87690

     Στην Έδεσσα σήμερα την  01-06-2020,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  10:00 π.μ. 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) η οποία συγκροτήθηκε  
με  την  αριθ.  282/16-12-2019 Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  Έδεσσας,  
προκειμένου να προβεί σε έλεγχο των δικαιολογητικών της  «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. 
δ.τ.  ΠΙΛΑΓΑΣ  Α.Τ.Ε.», που  αναδείχθηκε   «προσωρινή  ανάδοχος»  του  έργου  
«Αναβάθμιση  Πολυχώρου  Πολιτισμού  ‘’Μ.  Αλέξανδρος’’  &  περιβάλλοντος  
χώρου  (Β΄Φάση)»  (αρ.  μελ.  12/19), με  την  αριθ.  117/10-04-2020  απόφασης 
Οικονομική Επιτροπή Δ.Ε.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες :
1. Αντωνίου Χριστόφορος, ως Αναπληρωτής Πρόεδρος,
2. Ασημίνα Μπαντούλα, ως μέλος,
3. Ελένη Ψυχογυιού, ως μέλος,
4. Παρασκευή Πασαλή, ως μέλος,
5. Ιωάννης Κετικίδης, ως μέλος,
6. Θεόδωρος Κουκουλής, ως μέλος,
7. Χαράλαμπος Παπαζήσης, ως μέλος,
Η Επιτροπή Διαγωνισμού έλαβε υπόψη:

2

ΑΔΑ: 6ΧΘΙΩΡΠ-ΦΒ7



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. 2611/24-02-2020  Διακήρυξη  Ανοικτής  Διαδικασίας  για  τη  
Σύναψη Ηλεκτρονικής Δημόσιας Σύμβασης Έργου:  «Αναβάθμιση Πολυχώρου 
Πολιτισμού ‘’Μ. Αλέξανδρος’’ & περιβάλλοντος χώρου (Β΄Φάση)»

3. Το αριθ. πρωτ. 4247/01-04-2020 1ο  Πρακτικό Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του 
έργου.

4. Την Αριθ.  117/10-04-2020  Απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας  
για  έγκριση  του  παραπάνω  1ου  Πρακτικού  και  ανάδειξη  ως  «προσωρινού  
αναδόχου»  του έργου την  «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.»,  με 
έδρα στην Βέροια στην οδό Σταδίου 47, Τ.Κ. 59100.

5. Την  από  20-04-2020,  κοινοποίηση  της  αρ. 117/10-04-2020  Απόφαση  της 
Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου  Έδεσσας  (ανάρτηση  μέσω  ΕΣΗΔΗΣ),  στους  
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό του έργου.

6. Το γεγονός ότι  δεν κατατέθηκε καμία προδικαστική προφυγή, κατά της 
αρ.  117/10-04-2020 Απόφασης  της  Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας,  
από τους συμμετέχοντες στη δημοπρασία.

7.  Την  από  12-05-2020,  πρόσκληση  προσωρινού  αναδόχου  για  προσκόμιση  
δικαιολογητικών (αριθ.  πρωτ.  5505/12-05-2020  έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ.  & 
Π.Δ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 & 80 του Ν. 4412/16.

8. Την από  20-05-2020, ηλεκτρονική υποβολή, καθώς και την από  21-05-2020 
υποβολή  σε  έντυπη  μορφή  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  (αριθ.  πρωτ. 
5967/21-05-2020 φάκελος  της  «Κ.  ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  Α.Τ.Ε.  δ.τ.  ΠΙΛΑΓΑΣ 
Α.Τ.Ε.»).

9. Την  από  21-05-2020 ενημέρωση  των  μελών  της  Επιτροπής  Ηλεκτρονικού  
Διαγωνισμού  (ανάρτηση  μέσω  ΕΣΗΔΗΣ) για  την  υποβολή  των  ως  άνω  
δικαιολογητικών και ορισμό συνεδρίασης ελέγχου αυτών.

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 «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.», 
με  Α.Φ.Μ.  998530032,  Δ.Ο.Υ.  Βέροιας  και  έδρα  στην  οδό Σταδίου  47,  Τ.Κ. 
59100,  στην Βέροια,  που προσέφερε  ποσοστό έκπτωσης  #Σαράντα πέντε κόμμα 
μηδέν έξι  στα εκατό#  (45,06%)  και  συνολική προσφορά -620.250,48-€ (πλέον 
Φ.Π.Α.),  πάνω στις τιμές του τιμολογίου της αρ.  12/2019 μελέτης της Δ/νσης Τ.Υ. & 
Π.Δ.Ε.  για το  έργο  «Αναβάθμιση Πολυχώρου Πολιτισμού ‘’Μ.  Αλέξανδρος’’  & 
περιβάλλοντος χώρου (Β΄Φάση)».  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 αφού διαπίστωσε ότι αυτή έχει διεξαχθεί 
νομότυπα έλαβε υπόψη της: 

α)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 3 του Ν. 4623/2019 ( ΦΕΚ  Α΄134) «Ρυθμίσεις του 
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Υπουργείου  Εσωτερικών,  διατάξεις  για  την  ψηφιακή  διακυβέρνηση,  συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,
          β) τις αριθ. 282/2019 και 117/2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 
          γ)το  αριθμ.  πρωτ.  6.470/1-6-2020  Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών 
Προσωρινού αναδόχου,
          δ)  την αριθ.  2.611/24-2-2020 διακήρυξη του Δημάρχου,  του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού  διαγωνισμού,  με  αριθμό  συστήματος  87690,  του  έργου  με  τίτλο 
«Αναβάθμιση  Πολυχώρου  Πολιτισμού  ‘’Μ.  Αλέξανδρος’’  &  περιβάλλοντος 
χώρου (Β΄Φάση)»,

Αποφασίζει ομόφωνα
      Α) Την  έγκριση  του  αριθμ.  πρωτ.  6.470/1-6-2020  Πρακτικού  Ελέγχου 
Δικαιολογητικών Προσωρινού αναδόχου,
           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 για την εκτέλεση του έργου με 
τίτλο  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  "Μ.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ"  & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΧΩΡΟΥ  (Β’  ΦΑΣΗ προϋπολογισμού  ενός  εκατομμυρίου 
τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.400.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., κατά την 
οποία  σύμφωνα  με  το  σχετικό  πρακτικό  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  ανάδοχος 
(οριστικός) της εκτέλεσης του έργου αναδεικνύεται η εταιρεία «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. 
δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.»,  με ΑΦΜ -998530032- και έδρα την οδό Σταδίου 47 στην 
Βέροια, η οποία προσέφερε  ποσοστό έκπτωσης σαράντα πέντε κόμμα μηδέν έξι τοις 
εκατό (45,06%) και συνολική προσφορά 620.250,48€ η οποία αναλύεται ως εξής:

1. Σύνολο Εργασιών: 457.074,78€
2. ΓΕ & ΟΕ 18%: 82.273,46 €
3. Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 
18%:

539.348,24 €
4. Απρόβλεπτα 15%: 80.902,24 €
5. Σύνολο (πλέον 
Φ.Π.Α.):

620.250,48€
πάνω στις τιμές της αριθ. 12/2019 μελέτης» της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας. 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:40 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 220/2020
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 20-7-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Ιωάννης  Χατζόγλου,  Ιγνάτιος  Κετσιτζίδης  (Αναπλ. 
μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης 
          Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας.
-Πρόεδρο Επιτροπής Διαγωνισμού κα Ελπίδα Κολοβού.
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