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(ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11/2021   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
10.  ΑΠΟΔΟΧΗ  ΤΗΣ  ΑΡΙΘ.  49/2021  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΗΣ  Α.Ε.Π.Π.,  ΜΕΡΙΚΗ 
ΑΚΥΡΩΣΗ  ΤΗΣ  ΑΡΙΘ.  318/2020  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  Ο.Ε.  ΚΑΙ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΝΕΟΥ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΈΔΕΣΣΑΣ».

Σήμερα Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ..  συνεδρίασε  με την 
διαδικασία  της  τηλεδιάσκεψης     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. 539/15-1-2021 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 Χατζόγλου-Τακτικό μέλος,
4. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. μέλο,ς 
5. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος,
6.  Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
7. Ευάγγελος Θωμάς Αναπλ. μέλος.

1. Ιωάννης Τσεπκεντζής -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 
συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 
του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα: 

1

ΑΔΑ: ΩΞΖΡΩΡΠ-ΖΓΛ



            «Προμήθεια  &  Εγκατάσταση  Ευφυούς  Συστήματος  Διαχείρισης  και 
Παρακολούθησης  Παρόδιας  Ελεγχόμενης  Στάθμευσης  με  χρήση  εμβυθισμένων 
Αισθητήρων στον Δήμο Έδεσσας».

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 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. 
          Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης υπενθύμισε 
στα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  πως  η  Ένωση  Οικονομικών  Φορέων 
«ΕΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. - ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ/ΕΔΕΣΣΑ.», είχε καταθέσει Προδικαστική 
προσφυγή κατά της  υπ΄ αρ. 318/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου  Έδεσσας  με  θέμα  “Έγκριση  πρακτικού  δημοπρασίας  για  την  ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ενοποίηση τουριστικού με εμπορικό 
κέντρο  Έδεσσας»  (ΕΣΗΔΗΣ  92262),  ενώπιον  της  ΑΡΧΗΣ  ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) με ΓΑΚ ΑΕΠΠ 1746/27-11-2020.
      Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την έκδοση της αριθμ. 49/2021 
απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) σύμφωνα με την 
οποία   γίνεται αποδεκτή εν μέρει η προδικαστική προσφυγή, ακυρώνεται εν μέρει η 
αριθμ. 318/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και ορίζεται η επιστροφή του 
παραβόλου στον προσφεύγοντα.  
          Λαμβάνοντας υπόψη τα 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 έλαβε υπόψη της την αριθμ.   49/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), την αριθμ. 318/2020 όμοια δική της καθώς 
και 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 παρ. 1η 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», 

Αποφασίζει ομόφωνα
           Α. Την συμμόρφωση του Δήμου Έδεσσας σύμφωνα με την αριθμ. 49/2021 

απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).
              Β. Τη μερική ανάκληση της 318/2020 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής  μονάχα ως  προς  το  δ)  σκέλος που  αφορά την  ανάδειξη  του  μειοδότη 
οικονομικού φορέα «Κ/ΞΙΑ «ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε. – ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ - 
ΛΕΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ»  ως αναδόχου (προσωρινού), για την εκτέλεση 
του  έργου  με  τίτλο  «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ  ΜΕ  ΕΜΠΟΡΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΔΕΣΣΑΣ».   
               Γ.  Τον αποκλεισμό του οικονομικού φορέα «Κ/ΞΙΑ «ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε. – 
ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΛΕΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ»  από 
τη  συνέχιση  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας  και  την  ανάδειξη  του  μειοδότη 
οικονομικού  φορέα  «Κ/Ξ  ΜΕΚ  Ο.Ε.  -ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ  ΗΛΙΑΣ  &  ΣΙΑ  Ο.Ε.»  ως 
αναδόχου  (προσωρινού), για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο  «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ  ΜΕ  ΕΜΠΟΡΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΕΔΕΣΣΑΣ», προϋπολογισμού  δύο 
εκατομμυρίων  πεντακοσίων  τεσσάρων  χιλιάδων  οκτακοσίων  εξήντα  ευρώ 
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(2.504.860,00 €)  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.,  ο  οποίος  προσέφερε 
ποσοστό έκπτωσης  σαράντα ένα κόμμα τριάντα έξι τοις εκατό (41,36%) πάνω στις 
τιμές του τιμολογίου της  αριθ. 37/2018 μελέτης της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας. 
          Κατά  τα  λοιπά  ισχύει  η  αριθμ.  318/2020 απόφαση της  Οικονομικής 
Επιτροπής ως έχει.

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 11/2021
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 26-1-2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης Σαμλίδης,  Ιωάννης Χατζόγλου, Αναστασία 
Ιατρίδου-Βλαδίκα, Ιωάννης Μουράτογλου,  Αντώνιος 
Ρυσάφης, Ευάγγελος Θωμάς (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Επιτροπή  Διαγωνισμού(  όπως  συγκροτήθηκε  με  την  αριθ.  264/2020  απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής).
- Αρμόδιο υπάλληλο κ. Ιωάννη Καντούτση.

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 
- Προϊστάμενο Δ/νσης  Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.
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