
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 8/2020   

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ  ΑΡ.  05/2020  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΚΑΙ 
ΛΗΨΗ  ΝΕΑΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΟΡΙΣΜΟΥ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ   
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ  ».  

Σήμερα Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας 
και ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα 
από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 279/13-1-2020 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 ήταν παρόντα τα έξι (6) 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. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος,
6. Αντώνιος Ρυσάφης-Τακτ. μέλος.

1. Ιωάννης Μουράτογλου-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 παραβρέθηκε κανένας.
           Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
         Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την ακόλουθη σειρά: 2ο, 3ο 

και 1ο.         
          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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          ► Ανάκληση της αρ. 05/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και λήψη 
νέας  απόφασης  ορισμού  Ημερομηνίας  Αποσφράγισης  Οικονομικών  Προσφορών 
διαγωνισμού  με  τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ».

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. 

Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  μοναδικό  θέμα  εκτός  της  ημερήσιας  διάταξης 
εκθέτει  στα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  την  αριθ.  πρωτ.  421/15-1-2020 
εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης των Προσφορών 
για  την  προμήθεια  με  τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ», η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

Λόγω σφάλματος στον τίτλο της αριθμ. 5/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  
Διαγωνισμού, σας αποστέλλει εκ νέου το 1ο πρακτικό που αφορά την αποσφράγιση και  
αξιολόγηση  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  -  τεχνικών  προσφορών  του  Ανοικτού  
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ.  συστήματος 83053,1  για την προμήθεια με τίτλο  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ». 

  Συμφώνα με το άρθρο 3.1.2 β παρ. 2 της 24051/12-12-2019 διακήρυξης “Για την 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της  
λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»,  μόνο  στην  αναθέτουσα  αρχή,  προκειμένου  η  
τελευταία να ορίσει  την ημερομηνία και  ώρα αποσφράγισης του (υπο  )φακέλου των  
οικονομικών προσφορών.”
Παρακαλούμε 
α) για την ανάκληση της αρ. 05/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και 
β)  τη  λήψη  νέας  απόφασης   ορισμού   Ημερομηνίας  Αποσφράγισης  Οικονομικών  
Προσφορών Διαγωνισμού.
          Ενόψει  των  ανωτέρω  ο  Πρόεδρος  πρότεινε  στα  μέλη της  Οικονομικής 
Επιτροπής,  να οριστεί  ως ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών 
από την Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας και Αξιολόγησης των Προσφορών, η 
Τετάρτη  22  Ιανουαρίου  2020  και  ώρα  10:00  και  κάλεσε  αυτά  να  αποφασίσουν 
σχετικά.

Η  Οικονομική  Επιτροπή  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  άκουσε  τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 421/15-1-2020 εισήγηση της 
της  Επιτροπής  Διενέργειας  Δημοπρασίας  και  Αξιολόγησης  των  Προσφορών,  του 
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  με αριθ. Συστ. 83053 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 3 του 
Ν. 4623/2019 ( ΦΕΚ  Α΄134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την 
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,

Απ οφασ ί ζ ε ι  ομόφωνα
  Α. Την  ανάκληση  της  αρ.  05/2020  απόφασης  Οικονομικής  Επιτροπής  στο 

σύνολό της.
  Β. Τη συνέχιση της διαδικασίας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με αρ. 

συστήματος 83053 για την προμήθεια με τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ»,  στο  επόμενο  στάδιο,  με  τον 
ορισμό της Τετάρτης 22 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10:00π.μ., ως ημερομηνία και 
ώρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, συμφώνα με το άρθρο 3.1.2 παρ. β 
της αριθ. πρωτ. 24051/12-12-2019 διακήρυξης. 

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 8/2020
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 17-1-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Ιωάννης Χατζόγλου, Ιωάννης Τσεπκεντζής, Αντώνιος 
Ρυσάφης.

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Επιτροπή  Διαγωνισμού(  όπως  συγκροτήθηκε  με  την  αριθ.  230/2019  απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής).

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 
Γραφείο Προμηθειών.
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