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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 190/2022    
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
1. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ -ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 

ΣΥΣΤ. 158452 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ». 
 

Σήμερα Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε δια ζώσης η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, ύστερα 
από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 8887/7-7-2022 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. Μιχαήλ Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος 

3. Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. Μέλος 
4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα -Τακτ. 

Μέλος, 

5. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. Μέλος. 

1.Ιωάννης Μουράτογλου -Τακτ. Μέλος 
2.Ευάγγελος Θωμάς-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 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 σήμερα 
ως κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 
(ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέματα:  

2.Έγκριση 2ου πρακτικού Αποσφράγιση -Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών του 
ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμ. συστ. 158452 για το έργο με τίτλο 
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«Δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών για την ενοποίηση, προώθηση και προβολή του 
πολιτιστικού τουριστικού προϊόντος της πόλης της Έδεσσας». 

3.Επικύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ. αριθμ. 3753 

τεμαχίου στο αγρόκτημα Κοινότητας Άρνισσας του Δήμου Έδεσσας. 
4.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση οικισμού Άρνισσα – Β΄ Φάση». 
5.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου 

«Κατασκευές και επισκευές περιφράξεων κοιμητηρίων οικισμών Δήμου Έδεσσας». 

 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 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ.  8722/5-7-2022 2ο Πρακτικό 

του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αναδόχου για την εκτέλεση του έργου 
με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ, 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ», με Α/Α 158452, όπως αυτό συντάχθηκε από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 33/2022 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής και έχει ως εξής:  
  

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 158452 ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ». 
 

Στην Έδεσσα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα Τρίτη 05-07-2022 και ώρα 
11.00 π.μ., η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του έργου με τίτλο 
«Δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών για την ενοποίηση, προώθηση και προβολή 

του πολιτιστικού τουριστικού προϊόντος της πόλης της Έδεσσας», που 
συγκροτήθηκε με την αριθ. 33/08-02-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Έδεσσας και αποτελούμενη από τους: 
 

•Ελένη Ψυχογυιού, ΠΕ Γεωπόνων (Πρόεδρος), 

•Γρηγόριος Διγγόλης, ΠΕ Δασολόγων (Μέλος), 

•Ιωάννης Λυτρίδης, ΠΕ Διοικητικού (Μέλος) 
 
συνεδρίασε προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών 

προσφορών, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό της αριθ. πρωτ. 
4215/31-03-2022 Διακήρυξης και με α/α συστήματος 158452, όπως περιγράφεται στο 
θέμα, στην αξιολόγησή τους, καθώς και στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (στάδια γ 
και δ του άρθρου 3.1.2 της διακήρυξης). 

Με την υπ’ αριθμό 177/2022 απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας 
αποφάσισε την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα «VILABS Ο.Ε.», με αρ. 
συστήματος 277101, καθώς πληροί όλους τους όρους της υπ’ αρ. πρωτ. 4215/31-03-2022  
Διακήρυξης του διαγωνισμού και τη συνέχιση της διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου 
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για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ», με την αποσφράγιση της οικονομικής 
προσφοράς του εν λόγω οικονομικού φορέα στις 05/07/2022 και ώρα 11:00 π.μ. 

Στη συνέχεια, στην ανωτέρω καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα, η επιτροπή 
διαγωνισμού, δια των μελών της, που είναι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, 
συνδέθηκε στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) και προέβη στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας 
«VILABS Ο.Ε.». 

Στην ηλεκτρονική αποσφράγιση της μοναδικής οικονομικής προσφοράς του ως άνω 
διαγωνιζόμενου, διαπιστώθηκε ότι το ποσό της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας 
«VILABS Ο.Ε.», ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00 €) 

πλέον Φ.Π.Α.. 
Σύμφωνα με το άρθρο 2.3.2 της διακήρυξης του διαγωνισμού, η τιμή Α για τον 

οικονομικό φορέα «VILABS Ο.Ε.» καθορίζεται ως εξής: 
Α = 80 x (T/Tmax) + 20 x (Οmin/Ο) = 80 x (100/100) + 20 x (90000/90000) = 100 
Επειδή η ανωτέρω οικονομική προσφορά πληροί τους όρους της αριθ. πρωτ. 4215/31-

03-2022 Διακήρυξης, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται προς τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής: 

1)Την έγκριση του 2ου Πρακτικού (Αποσφράγιση – Αξιολόγηση Οικονομικών 
Προσφορών). 

2)Την αποδοχή της μοναδικής οικονομικής προσφοράς  που κατατέθηκε από την 
εταιρεία «VILABS Ο.Ε.», με ΑΦΜ - 800365297 – ΔΟΥ Ζ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με έδρα ΤΘ 
60755 ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ, ΤΚ 55535 ΠΥΛΑΙΑ στο 
ποσό των ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. και την ανάδειξη 
της ανωτέρω διαγωνιζόμενης εταιρείας ως προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του 
έργου με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ, 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ». 
 
Το παρόν 2ο Πρακτικό (Αποσφράγιση – Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών), θα 

επικυρωθεί με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου (Οικονομική Επιτροπή Δήμου 
Έδεσσας), η οποία θα κοινοποιηθεί στον προσφέροντα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 
         Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη  της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 
         Η Οικονομική Επιτροπή 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 παρ. 1ι 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»,  

β) τις αριθ. 33/2022 και 177/2022 αποφάσεις της,  
γ) το αριθμ. πρωτ. 8.722/5-7-2022 2ο πρακτικό  της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού,  
δ) την αριθμ. πρωτ. 4215/31-3-2022 διακήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με αριθμ. συστ. 158452 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
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ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ», 
           

Αποφασίζει ομόφωνα 
  Α. Την έγκριση του αριθμ. πρωτ. 8.722/5-7-2022 2ου πρακτικού της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α 158452,  για 
την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου  με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ».  
 Β. Την αποδοχή της μοναδικής οικονομικής προσφοράς  του οικονομικού φορέα 

«VILABS Ο.Ε», η οποία ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00€) 

πλέον Φ.Π.Α. 
   Γ.  Την ανάδειξη ως «προσωρινού αναδόχου» για την εκτέλεση του έργου  με 

τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ, 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ»,  τον οικονομικό φορέα «VILABS Ο.Ε» με ΑΦΜ -

800365297– και έδρα την Θερμοκοιτίδα Τεχνόπολης ΒΕΠΕ Τεχνόπολη, Πυλαία 
Θεσσαλονίκης, καθώς η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της 

Διακήρυξης. 
    Δ. Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του «προσωρινού αναδόχου». 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 190/2022 
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

11:05 π.μ. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 12-7-2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
 
 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Μιχαήλ Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, 
Ιωάννης Χατζόγλου, Αντώνιος Ρυσάφης. 
 

 

 
 

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (όπως αυτή συγκροτήθηκε με την αριθμ. 33/2022 
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). 

 


