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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 20ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 

(ΠΕΡΙΦΟΡΑ) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 252/2021    
 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 183/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ (ΟΜΑΔΑ 2)» 
 

Σήμερα Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 9.30 έως 10:00 π.μ. συνεδρίασε 

με περιφορά 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. 11.849/26-8-2021 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 Χατζόγλου-Τακτικό μέλος, 

4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος,  

 

1. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος, 
2. 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 Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος του 

Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 
 

          Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, ηλεκτρονικά,   τη με αριθμ. πρωτ. 

11.800/25-8-2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργ. 
Πληρ. και Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης του Δήμου, η οποία ανέφερε τα ακόλουθα: 
«Έχοντας υπόψη : 
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1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010). 

2. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

3. Το γεγονός ότι υπάρχουν εγγραφές στον προϋπολογισμό έτους 2021 (1η Αναμόρφωση) του Δήμου 

Έδεσσας πίστωση ποσού 66.712,00 € στον κωδικό εξόδων με Κ.Α. 02.61.6117.002 και τίτλο 

«Δράσεις προβολής της Έδεσσας», με χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους μέσω ΠΔΕ (κωδ. ΣΑ 2018ΕΠ00810146) 

4. Την Αρ. 583/18025/29-12-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 20REQ007944539 2020-

12-29) η οποία επικαιροποιήθηκε με την αρ. 152/2349/19-2-2021 όμοια. 

5. Την αρ. 2619/25-02-2021 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ» 

6. Την 183/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ 1ου & 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 

ΕΔΕΣΣΑΣ» με την οποία αποφασίστηκε η επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους για την 

ΟΜΑΔΑ 2 της υπ’ αρ. 2619/25-02-2021 διακήρυξης. 

7. Το γεγονός ότι με τον Ν.4782/2021 (ΦΕΚ  36/Α’/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 

αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 

προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις 

υποδομές και την υγεία» τροποποιείται ο Ν.4412/2016 έτσι ώστε η διακήρυξη 2619/25-02-2021 

είναι ανάγκη να επικαιροποιηθεί σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο  

8. Το αριθ. Πρωτ. 16049/25-11-2020 Πρακτικό Κλήρωσης Επιτροπής Διαγωνισμού 

 

Εισηγούμαστε: 

1.Την μερική ανάκληση της 183/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα στο 

σημείο ΣΤ: «Την επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους για την ΟΜΑΔΑ 2 της υπ’ 

αρ. 2619/25-02-2021 διακήρυξης» δεδομένου ότι λόγω της αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου 

δεν υπάρχει η δυνατότητα επανάληψης του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους. 

2.Την έγκριση της διακήρυξης (όρων διαγωνισμού) για το συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Δράσεις 

προβολής της Έδεσσας (Ομάδα 2)» η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό 

πλαίσιο χωρίς αλλαγές στις τεχνικές προδιαγραφές ή το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης ή 

στα κριτήρια επιλογής. 

3.Τη διενέργεια του διαγωνισμού από την ίδια Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία προέκυψε σύμφωνα 

με το με αριθ. Πρωτ. 16049/25-11-2020 Πρακτικό Κλήρωσης Επιτροπής Διαγωνισμού». 

  Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καταμέτρησε τις 

ψήφους των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 
            Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την αριθμ. πρωτ. 
11.800/25-8-2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργ. 

Πληρ. και Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης του Δήμου,  την αριθμ. 183/2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, τη με αριθμ. πρωτ. 2.619/25.2.2021 διακήρυξη του 

συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Δράσεις προβολής της Έδεσσας», τη με α/α 152 
απόφαση δέσμευσης πίστωσης, 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»,  το άρθρο 2.1.3 της υπ’ αρ. 
3949/20-3-2020 του έργου, καθώς τέλος και τις διατάξεις του άρθρου 121 παρ.5 τον 
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
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Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 
 

Αποφασίζει ομόφωνα 
          Α. Την μερική ανάκληση της αριθμ. 183/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και συγκεκριμένα στο σημείο ΣΤ: «Την επανάληψη του διαγωνισμού με 

τους ίδιους όρους για την ΟΜΑΔΑ 2 της υπ’ αρ. 2619/25-02-2021 διακήρυξης» 
δεδομένου ότι λόγω της αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου δεν υπάρχει η δυνατότητα 
επανάληψης του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους. 

        Β. Την έγκριση της διακήρυξης (όρων διαγωνισμού) για το συνοπτικό 
διαγωνισμό με τίτλο: «Δράσεις προβολής της Έδεσσας (Ομάδα 2)» η οποία συντάχθηκε 

σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χωρίς αλλαγές στις τεχνικές προδιαγραφές 
ή το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης ή στα κριτήρια επιλογής. 
        Γ. Τη διενέργεια του διαγωνισμού από την ίδια Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία 

προέκυψε σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 16.049/25-11-2020 Πρακτικό Κλήρωσης 
Επιτροπής Διαγωνισμού. 

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 252/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Έδεσσα 3-9-2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, Ιωάννης 
Μουράτογλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης 

Χατζόγλου. 
 

 
 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Προϊσταμένη Τμήματος  Προγραμματισμού & Οργάνωσης  Ε. Ψυχογυιού 

 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάμενο Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής 

οικονομικής ανάπτυξης  Δ. Μεταξά 

- Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού  Α. Πασχάλη 

 

 

ΑΔΑ: 6Υ50ΩΡΠ-Ε55


		2021-09-03T12:09:41+0300
	Athens




