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ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 181/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
3  .    ΣΥΖΗΤΗΣΗ  ΚΑΙ  ΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΤΟ  ΥΠΟΜΝΗΜΑ-  
ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΒΑΡΟΣΙ».

Σήμερα Τρίτη 16 Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε κεκλεισμένων 
των θυρών 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. 
6.332/29-5-2020  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 συμμετείχαν και 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. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. μέλος, 
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
6.  Ιωάννης Χατζόγλου -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: 
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      Έγκριση  1ου Πρακτικού  Αποσφράγισης  –Αξιολόγησης 
Δικαιολογητικών/Τεχνικών Προσφορών του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Αρ. Συστ. 
90319 για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ 
ΒΑΡΟΣΙ» στο πλαίσιο του έργου “INTERACTIVE AND VIRTUAL PRESENTASION OF 
CALTURAL HERITAGE &  CINEMA –  CINECALTURE”  το  οποίο  υλοποιείται  στο 
πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IPA CBC GREECE – REPUBLIC OF NORTH 
MACEDONIA 2014-2020.

  Η Οικονομική  Επιτροπή  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  είδε  τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
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. 
         Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Αντώνης Ρυσάφης μειοψηφεί ως προς τη 
συζήτηση του θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης. 

     Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα 

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για το αριθ. πρωτ. 6.153/26-5-2020 υπόμνημα- 

αναφορά της εταιρείας   με την επωνυμία  VILABS O.E.,  με το οποίο εκφράζει  τις 

παρατηρήσεις της επί της διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για το 

έργο  με  τίτλο  «ΨΗΦΙΑΚΗ  ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ  ΣΤΟ  ΒΑΡΟΣΙ» στο  πλαίσιο  του  έργου 

“INTERACTIVE AND VIRTUAL PRESENTASION OF CALTURAL HERITAGE & 

CINEMA –  CINECALTURE”  το  οποίο  υλοποιείται  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος 

INTERREG IPA CBC GREECE –  REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020 

και ζητά να μη ληφθεί υπόψη η προσφορά της έτερης συμμετέχουσας εταιρείας ή να 

ακυρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού λόγω αντίθεσης σε διατάξεις του νόμου και 

της διακήρυξης.

    Επιπλέον ο Πρόεδρος και σε συνδυασμό με το θέμα εκτός της ημερήσιας 

διάταξης  που  συζητήθηκε  στη  συνεδρίαση  για  έγκριση  του  1ου Πρακτικού 

Αποσφράγισης  –Αξιολόγησης  Δικαιολογητικών/Τεχνικών  Προσφορών  του 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Αρ. Συστ. 90319 για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη 

του έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΒΑΡΟΣΙ»,  πρότεινε στα μέλη να μη γίνει 

αποδεκτό  το  υπόμνημα –αναφορά  της  εταιρείας   με την  επωνυμία  VILABS O.E., 

εφόσον  απορρίφθηκαν  οι  προσφορές  και  των  δύο  (2)  οικονομικών  φορέων  που 

συμμετέιχαν  στο  διαγωνισμό  και  αποφασίστηκε  η  επαναδημοπράτηση  του 

διαγωνισμού.

      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 έλαβε υπόψη της το αριθ. πρωτ. 6.153/26-5-2020 υπόμνημα- 
αναφορά της εταιρείας  με την επωνυμία VILABS O.E., την αριθμ. 178/2020 όμοια 
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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 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
           Τη μη αποδοχή του υπομνήματος- αναφοράς της εταιρείας  με την επωνυμία 
VILABS O.E., για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11:00 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 181/2020
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 18-6-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
VILABS O.E.,
Υπηρεσίες Έρευνας στην Πληροφορική
Θερμοκοιτίδα Τεχνόπολις
ΒΕΠΕ Θεσ/νίκης,
Πυλαία Θεσ/νίκης.

Εσωτερική Διανομή:
-κ. Σπύρο Μακατσώρη (Πρόεδρο Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και 
Αξιολόγησης των Προσφορών του Διαγωνισμού). 
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