
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 237/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
6.  ΑΚΥΡΩΣΗ  ΤΗΣ  Α.Π.  15391/5-8-2019  ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΑΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΝΙΣΣΑΣ – Α΄ ΦΑΣΗ» ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΟΥ ΕΜΦΙΛΟΧΩΡΗΣΕ ΤΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΜΕΝΟ ΛΑΘΟΣ.

Σήμερα Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00  π.μ.  συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  20.948/1-11-2019 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), 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 ήταν παρόντα τα έξι (6)  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. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος, 
6. Ιγνάτιος  Κετσιτζίδης  –  Αν/κό 

μέλος.

1. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
2. Αντώνιος Ρυσάφης-Τακτ. μέλος.

      Στη συνεδρίαση προσήλθε το αναπληρωματικό μέλος κ. Κων/νος Λαμπρόπουλος 
κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8ου Θέματος της ημερήσιας διάταξης.   

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 παραβρέθηκε 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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► Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια στεφανιών κατάθεσης 
Η  Οικονομική  Επιτροπή  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  είδε  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. 

Τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  συζητήθηκαν  με  την  ακόλουθη  σειρά: 
3ο,4ο,5ο,6ο,7ο,8ο, 9ο ,10ο,1ο και 2ο .
         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 20.408/24-10-2019 εισήγηση της 
Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:  

Έχοντας υπόψη:
α) την αριθ. 2Α/2014 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου  
Έδεσσας,  προϋπολογισμού  540.000,00 €,  που  αφορά στο  έργο  «Ανάπλαση  οικισμού  
Άρνισσας – Α’ Φάση».
β) το  γεγονός  ότι  υπάρχει  στον  Προϋπολογισμό  του  Δήμου Έδεσσας,  πίστωση ποσού  
286.442,00 € για το έτος 2019 με ΚΑΕ 02.64.7326.802.
γ) την  αρ.  143.4/2018  απόφαση  του  Πράσινου  Ταμείου  ένταξης  του  έργου  στο  
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 
δ) την αρ.  329/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας  που αφορά την  
αποδοχή της χρηματοδότησης και των όρων ένταξης του έργου
ε) την Α.Π. 2944/21-2-2019 Διακήρυξη Ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  
για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου
στ) την αρ. 154/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του πρακτικού  
ελέγχου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  του  προσωρινού  αναδόχου  και  λήψη  
απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου.
ζ) τον   Α.Π.  Δήμου  Έδεσσας  13445/9-7-2019  Έλεγχο  νομιμότητας  της  παραπάνω  
απόφασης από τον συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
η) την Α.Π. 15391/5-8-2019 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και  
της αναδόχου Κ/ξίας ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε. – ΛΕΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
Και  επιπλέον,  σύμφωνα με  την  παρ.  3  του  άρθρου  106  του  Ν.  4412/2016  (ΦΕΚ  
147/08.08.2016 τεύχος Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών  
(προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)»: «Αν  διαπιστωθούν 
σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  της  διαδικασίας  ανάθεσης,  η  
αναθέτουσα  αρχή  μπορεί,  μετά  από  γνώμη  του  αρμόδιου  οργάνου,  να  ακυρώσει  
μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει  
την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη».
Και επειδή: 

• έχει  εμφιλοχωρήσει  λάθος  κατά  τη  διαδικασία  ανάθεσης,  καθώς  το  πρόγραμμα  
χρηματοδότησης  του  Πράσινου  Ταμείου  δεν  είναι  συγχρηματοδοτούμενο  από  την  
Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά αποτελείται  αμιγώς από Εθνικούς Πόρους και  ως εκ τούτου  
λόγω προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου (435.783,67€ χωρίς τον ΦΠΑ) θα έπρεπε  
ΠΡΙΝ την υπογραφή της σύμβασης να προηγηθεί προληπτικός έλεγχος νομιμότητας του  
Σχεδίου Σύμβασης από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο  
36 του Ν 4129/2016 (ΦΕΚ 52/28-2-2013 τεύχος Α’) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για  
το Ελεγκτικό Συνέδριο».

• ο Ανάδοχος με την Αριθμ. Πρωτ. 20174/22-10-2019 επιστολή του έδωσε έγγραφη  
συναίνεση για  ακύρωση της υπογραφείσας  σύμβασης,  προκειμένου να αποφευχθούν  
πιθανά  προβλήματα  στην  αποπληρωμή  του  έργου  και  σε  μελλοντικό  κατασταλτικό  
έλεγχο.
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Εισηγούμαστε
την ακύρωση της Α.Π. 15391/5-8-2019 υπογραφείσας σύμβασης του έργου «Ανάπλαση  
οικισμού  Άρνισσας  –  Α΄  Φάση»  και  επαναφορά  της  διαδικασίας  στο  στάδιο  που  
εμφιλοχώρησε το διαπιστωμένο λάθος, δηλαδή στο στάδιο αποστολής της διαγωνιστικής  
διαδικασίας και του Σχεδίου της Σύμβασης στον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για  
προληπτικό έλεγχο. 
          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.  20.408/24-10-2019  εισήγηση  της 
Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, 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 παρ.1 εδαφ. θ του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ  Α΄134) 
«Ρυθμίσεις  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  διατάξεις  για  την  ψηφιακή  διακυβέρνηση, 
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», την αριθ. πρωτ. 20174/22-
10-2019 επιστολή  του αναδόχου,  καθώς και  την  παρ.  3  του άρθρου  106 του  Ν. 
4412/2016  (ΦΕΚ  147/08.08.2016  τεύχος  Α')  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων, 
Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και 
2014/25/ΕΕ)»: όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Αποφασίζει ομόφωνα
          Την ακύρωση της αριθ. πρωτ. 15391/5-8-2019 υπογραφείσας σύμβασης του 
έργου  «Ανάπλαση  οικισμού  Άρνισσας  –  Α΄  Φάση» και  την  επαναφορά  της 
διαδικασίας στο στάδιο που εμφιλοχώρησε το διαπιστωμένο λάθος, δηλαδή στο στάδιο 
αποστολής  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας  και  του  Σχεδίου  της  Σύμβασης  στον 
Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για προληπτικό έλεγχο. 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:00 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 237/2019
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 8-11-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Αρμόδια υπάλληλο κα Χριστίνα Ασημακοπούλου.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Δ/νση Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.

- Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων Υποδομών, Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας), κ. Μιχάλη Σαμλίδη.
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