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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 355/2021    
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
15. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΕ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ». 

 
   Σήμερα Τρίτη 23 Νοεμβρίου 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. 16.440/19-11-2021 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 και 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. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
6. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. μέλος, 

7. Ευάγγελος Θωμάς (Αναπλ. Μέλος). 

1.Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος. 

 

           Ο Πρόεδρος καθώς και τα μέλη Ιωάννης Χατζόγλου, Αντώνιος Ρυσάφης, 
Μιχάλης Σαμλίδης και Ευάγγελος Θωμάς συμμετείχανε 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.Έγκριση και Παραλαβή της μελέτης «Εκπόνηση Μελέτης για τη "Λειτουργική 

αναβάθμιση του διατηρητέου Βιομηχανικού Συγκροτήματος του Κανναβουργείου και 
επανάχρηση του ως εστία πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας"». 

2.Τροποποίηση της αριθμ. 232/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με 
θέμα «Έγκριση του 3ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας και 
αξιολόγησης των προσφορών της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Γευμάτων σε Απόρους 

Κατοίκους της Έδεσσας»». 
3.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για επέκταση και 

βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στον Δήμο Έδεσσας σύμφωνα με το 921A/2021 

χρηματικό ένταλμα προπληρωμής. 
          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 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε γνωστοποιήσει 
στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, το αριθμ. πρωτ. 16.038/15-11-2021 Πρακτικό 
ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

με αριθμό συστήματος 95310 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις 
εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στο κτήριο του Κλειστού Κολυμβητηρίου 
Έδεσσας» προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ 

(1.140.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., της Επιτροπής Διαγωνισμού, όπως 
αυτή συγκροτήθηκε με την αριθμ. 133/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το 

οποίο έχει ως εξής: 
 

2Ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στο κτήριο του Κλειστού 

Κολυμβητηρίου Έδεσσας» 
Αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 95310 

 

      Σήμερα 15/11/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., η επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την 133/2021 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Έδεσσας 

και συνήλθε σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Έδεσσας προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν στο 

πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου 

με τίτλο: «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στο κτήριο του 

Κλειστού Κολυμβητηρίου Έδεσσας», η οποία έλαβε τον υπ’ αριθ. 95310 αριθμό 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, και δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC008610136. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες οι: 

1. Ιωάννης Καντούτσης , ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχ/κων, ως Πρόεδρος 

2. Φανή Γιούσμη, ΤΕ Πολιτικών Μηχ/κων, ως αναπληρωματικό μέλος και 

3. Σάββας Νεσλεχανίδης, ΠΕ Αγρ. Τοπογράφων Μηχ/κων, ως  μέλος 

Έχοντας υπόψη: 

1.Το Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
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2.Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου  

3.Το αριθμ. 8609/18-06-2021 Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού 

4.Την 195/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας  με την 

οποία εγκρίνεται το Πρακτικό του διαγωνισμού και ανακηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος 

του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στο κτήριο του 

Κλειστού Κολυμβητηρίου Έδεσσας» με μέση έκπτωση 31,19% και συνολική 

προσφορά 632.918,53 € (χωρίς Φ.Π.Α.) 

5.Το γεγονός ότι κατά της ανωτέρω απόφασης της Ο.Ε. (195/2021), υποβλήθηκε 

εμπρόθεσμα στην ΑΕΠΠ προδικαστική προσφυγή στις 19/07/2021, από τον οικονομικό 

φορέα  «ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» (ΓΑΚ Α.Ε.Π.Π. 1437/20-07-2021), 

καθώς και ότι επί της ανωτέρω Προδικαστικής Προσφυγής ασκήθηκε Παρέμβαση από τον 

οικονομικό φορέα «ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (1η κατά σειρά 

μειοδοσίας) 

6.Το γεγονός ότι επί της ανωτέρω Προδικαστικής Προσφυγής (ΓΑΚ Α.Ε.Π.Π. 1437/20-

07-2021), εκδόθηκε η αριθ. 1475/23-8-2021 Απόφαση της  Α.Ε.Π.Π, με την οποία 

απορρίφθηκε ως αβάσιμη η προσφυγή του οικονομικού φορέα «ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και έγινε δεκτή ως βάσιμη η παρέμβαση του οικονομικού 

φορέα «ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

7.Την από 04-11-2021 αποστολή Πρόσκλησης Υποβολής Δικαιολογητικών της 

αναθέτουσας Αρχής προς  τον προσωρινό ανάδοχο μέσω ΕΣΗΔΗΣ προκειμένου να 

προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερών τα απαιτούμενα έγγραφα του άρθρου 80 του 

Ν.4412/2016 και τα πιστοποιητικά έναντι των οποίων υποβλήθηκε Υ/Δ για έλεγχο 

σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8.Την από 10-11-2021 εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών από 

πλευράς μειοδότη  

9.Την με  αρ. πρωτ. 15851/11-11-2021 εμπρόθεσμη προσκόμιση από πλευράς 

μειοδότη των παραπάνω δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή στον Δήμο Έδεσσας. 

 

Μετά την ολοκλήρωση του πλήρους ελέγχου των δικαιολογητικών και αφού διαπίστωσε ότι 

όλα τα δικαιολογητικά είναι ορθά σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016, η 

επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα  

«ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μέση έκπτωση 31,19% και 

συνολική προσφορά 632.918,53 € (χωρίς Φ.Π.Α.).  Ο Φ.Π.Α. της οικονομικής 

προσφοράς ανέρχεται στο ποσό των 151.900,45 €, ενώ η συνολική προσφορά με το 

Φ.Π.Α. είναι 784.818,98 €. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά.. 
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 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 
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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. 133/2021 και 195/2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,  
          γ )το αριθμ. πρωτ. 16.038/15-11-2021 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών του 

Προσωρινού αναδόχου μειοδότη, 
           δ) την αριθμ. πρωτ. 6.648/17-5-2021 διακήρυξη του Ανοικτού, Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού με Αρ. Συστ. 95310 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις 

εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στο κτήριο του Κλειστού Κολυμβητηρίου 
Έδεσσας», 

Αποφασίζει ομόφωνα 

             Α) Την έγκριση του αριθμ. πρωτ. 16.038/15-11-2021 Πρακτικού Ελέγχου 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθ, συστ. 

95310 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 
και ΑΠΕ στο κτήριο του Κλειστού Κολυμβητηρίου Έδεσσας» 
              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  «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στο κτήριο του Κλειστού 

Κολυμβητηρίου Έδεσσας» προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου εκατόν σαράντα 

χιλιάδων ευρώ (1.140.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., κατά την οποία 

σύμφωνα με το σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, ανάδοχος (οριστικός) της 

εκτέλεσης του έργου αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας «ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΦΜ - 800470165-, και έδρα την Απείρανθο 

Νάξου, με μέση έκπτωση 31,19% και συνολική προσφορά 632.918,53 € (χωρίς 

Φ.Π.Α.).  Ο Φ.Π.Α. της οικονομικής προσφοράς ανέρχεται στο ποσό των 151.900,45 €, 

ενώ η συνολική προσφορά με το Φ.Π.Α. είναι 784.818,98 €. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 355/2021. 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11:10 π.μ. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Έδεσσα 25-11-2021 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ιωάννης Μουράτογλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης 

Χατζόγλου, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, Αντώνιος 
Ρυσάφης, Ευάγγελος Θωμάς (Αναπλ. μέλος). 
 

 
Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης  
  Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας. 

- Δ/νση  Τ.Υ. & Πολεοδομίας 
 
-Εσωτερική Διανομή: 

- Πρόεδρο Επιτροπής κ. Ιωάννη Καντούτση. 


