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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 26ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 

(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 311/2021    
 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

10. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 

ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΈΔΕΣΣΑΣ». 
 

   Σήμερα Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε στο 
Δημοτικό Κατάστημα δια ζώσης με τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις 
προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και με τη συμμετοχή των υπολοίπων μέσω 

τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της με αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του 
Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από 

έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 14.643/22-10-2021 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 
(7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 

2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 
3. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος, 
4. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος, 

5. Σωτήριος Μούκας Αναπλ. Μέλος. 

1.Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. 

μέλος, 
2.Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. μέλος, 
3.Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος. 

 

           Ο Πρόεδρος συμμετείχε στη συνεδρίαση δια ζώσης ενώ τα υπόλοιπα μέλη με 

τηλεδιάσκεψη. 
           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 συμμετείχε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική 

υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 
           Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία πρότεινε να συζητηθούν  
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σήμερα ως κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του 

Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέμα:  
1. Σύνταξη έκθεσης Γ΄ Τριμήνου του έτους 2021 για την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού και υποβολή της για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

2. Οικονομική επιχορήγηση στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου 
Έδεσσας. 

          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 ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη στα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ.  14.058/11-10-2021 Πρακτικό 

ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση – 
ανακατασκευή πεζοδρομίων στην Δ.Ε. Έδεσσας», όπως αυτό συντάχθηκε από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 234/2021 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής και έχει ως εξής:  
 

2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Για το έργο : «Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων στην Δ.Ε. Έδεσσας» 

(αρ. μελ. 08/2021) 
 

           Στην Έδεσσα την 11-10-2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση στο κτίριο Δημαρχείου Έδεσσας,  η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) 
η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 234/21 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Έδεσσας, 
για τη διενέργεια  διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση – ανακατασκευή 
πεζοδρομίων στην Δ.Ε. Έδεσσας» (αρ. μελ. 08/2021), 

            Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες : 

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

2. Χριστίνα Ασημακοπούλου- Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, ως μέλος, 

3. Σάββας Νεσλεχανίδης – Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, ως μέλος, 

          Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 80 & 103 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. 10818/02-08-2021 Διακήρυξη Ανοικτού Συνοπτικού 
Διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων στην 
Δ.Ε. Έδεσσας» (αρ. μελ. 08/2021) 

3. Το αριθ. πρωτ. 11548/18-08-2021, 1ο Πρακτικό Δημοπρασίας του έργου, 

4. Την Αριθ.   274/21 Απόφ. Ο.Ε. για έγκριση του παραπάνω 1ου Πρακτικού και 
ανάδειξη ως «προσωρινού αναδόχου» του έργου,  τον Γκαμπέλη Πέτρο-Διπλ. 
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Πολ/κό Μηχ/κό Ε.Δ.Ε. με Α.Φ.Μ. 049743365, Δ.Ο.Υ. Γιαννιτσών  και έδρα 
στην οδό Ταγμ. Γεωργούλη 2 - Γιαννιτσά, Τ.Κ. 58200,  

5. Το αριθ. πρωτ. 12861/16-09-2021 έγγραφο του Δήμου Έδεσσας με το οποίο 
κοινοποιήθηκε η αρ. 274/21 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στους 
συμμετέχοντες στη δημοπρασία του έργου.  

6. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, κατά της αρ. 274/21 Απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής Έδεσσας, από τους συμμετέχοντες στη δημοπρασία, 

7.  Το αριθ. πρωτ. 13066/22-09-2021 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. 13879/06-10-2021 έγγραφο του Γκαμπέλη Πέτρου-Διπλ. 
Πολ/κού Μηχ/κού Ε.Δ.Ε. «προσωρινού αναδόχου», για υποβολή των παραπάνω 
δικαιολογητικών. 

           Η Ε.Δ. 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. 

           Για διαπίστωση των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν 2ο Πρακτικό, το οποίο 
αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται και  με την παρούσα διαβιβάζεται 
στην Οικονομική Επιτροπή Δ.Ε. για κατακύρωση της σύμβασης στον  Γκαμπέλη 
Πέτρου-Διπλ. Πολ/κού Μηχ/κού Ε.Δ.Ε.  που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης τριάντα πέντε τοις εκατό  (35%), πάνω στις τιμές του τιμολογίου της αρ. 
08/21 μελέτης της Δ/νσης Τ.Υ. & Π.Δ.Ε., για το έργο «Διαμόρφωση – ανακατασκευή 

πεζοδρομίων στην Δ.Ε. Έδεσσας». 
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 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 όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20120 ( ΦΕΚ  Α΄197) «Τροποποίηση 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο 

τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της 
Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου 

Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»,  

β) τις αριθ. 234/2021 και 274/2021 αποφάσεις της ,  

γ) το αριθ. πρωτ. 14.058/11-10-2021 πρακτικό   της Επιτροπής διαγωνισμού,  
         δ) την αριθ. πρωτ. 10.818/2-8-2021 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για 
την εκτέλεση της πράξης με τίτλο «Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων 

στην Δ.Ε. Έδεσσας», 
 

Αποφασίζει ομόφωνα 
             Α. Εγκρίνει το αριθ. πρωτ. 14.058/11-10-2021 Πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού. 

            Β.   Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του παραπάνω διαγωνισμού που έγινε μετά 
από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, από την αρμόδια Επιτροπή 



 4 

Διαγωνισμού του Δήμου, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο 

«Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων στην Δ.Ε. Έδεσσας», 
προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.,  ανάδοχος (οριστικός) της εκτέλεσης του έργου αναδεικνύεται ο «Γκαμπέλης 

Πέτρος του Αθανασίου» με ΑΦΜ -049743365- και έδρα την οδό Τ. Γεωργούλη 2 
στα Γιαννιτσά, ο οποίος προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης τριάντα πέντε 

τοις εκατό (35,00%)  πάνω στις τιμές του τιμολογίου της αριθ. 8/2021 μελέτης της 
Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου και συνολική προσφορά (πλέον Φ.Π.Α.) 
20.967,64 €. 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:25 π.μ. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 311/2021 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Έδεσσα 1-11-2021 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

Ιωάννης Μουράτογλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης 
Χατζόγλου, Σωτήριος  Μούκας (Αναπλ. Μέλος). 
 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας. 

 
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 
-Μέλη Επιτροπής Τακτικά & Αναπληρωματικά. 

 


