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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

(ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 46/2021   

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
12.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΤΩΝ  ΟΡΩΝ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ:  «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ»

Σήμερα Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε με 
τη 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. 2.044/15-2-2021 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 
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συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 
του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα: 
         ● Σύνταξη σχεδίου 2ης  Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. 
έτους 2021.

    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  αναφερόμενος στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 2.072/15-2-2021 εισήγηση της 
Δ/νσης  Προγραμματισμού,  Οργάνωσης,  Πληροφορικής  και  Τοπικής  Οικονομικής 
Ανάπτυξης του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:  
Έχοντας υπόψη :

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, 

4. Τη μελέτη της εν λόγω υπηρεσίας η οποία αποτελεί το Παραδοτέο ΣΤ της μελέτης  
που  αφορά  στην  «Ανάδειξη  των  μοναδικών  στοιχείων  της  "ταυτότητας"  της  
Έδεσσας  και  προδιαγραφές  επιλεγμένων  δράσεων»  όπως  εγκρίθηκε  και  
παραλήφθηκε με την απόφαση 292/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου, 

5. Το  αριθ.  17773/22-12-2020  /  ΑΔΑΜ  20REQ007909575  2020-12-22 
Πρωτογενές Αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού,  Οργάνωσης,  Πληροφορικής  
και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

6. 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.

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

Εισηγούμαστε την κατάρτιση των Όρων Δημοπράτησης για:  «Δράσεις  προβολής της  
Έδεσσας»  σύμφωνα  με  το  συνημμένο  Σχέδιο  Διακήρυξης  και  τη  συγκρότηση  της  
Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με το αριθ. 16049/25-11-2020 Πρακτικό Κλήρωσης.  

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  κάλεσε τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
           Η Οικονομική Επιτροπή  μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό  της,  την  αριθ.  πρωτ.  2.072/15-2-2021  εισήγηση  της  Δ/νσης 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 
του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) 
«Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης-  Πρόγραμμα  Καλλικράτης» 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1στί του Ν. 4735/20120 ( ΦΕΚ  Α΄197) 
«Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων 
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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», το αριθ. 
πρωτ. 16.049/25-11-2021 Πρακτικό Κλήρωσης των μελών που θα συγκροτήσουν την 
Επιτροπή Διαγωνισμού,  καθώς τέλος και  τις διατάξεις  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), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει,

Αποφασίζει ομόφωνα
        Α. Καταρτίζει τους όρους για τη δημοπράτηση για την εκτέλεση της υπηρεσίας 
με τίτλο  «Δράσεις προβολής της Έδεσσας»,  προϋπολογισμού εξήντα έξι χιλιάδων 
επτακοσίων  δώδεκα   ευρώ (66.712,00€) συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.,  όπως 
αυτοί φαίνονται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση σχέδιο διακήρυξης, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής.
       Β. Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού για την εκτέλεση της 
υπηρεσίας σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 16.049/25-11-2021 Πρακτικό Κλήρωσης των 
μελών  τα  οποία  θα  συγκροτήσουν  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού,  που  αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας, η οποία αποτελείται από τους εξής:

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

1 Γρηγόριος Διγγόλης ΠΕ Δασολόγων
(Πρόεδρος)

2 Ευστράτιος Βιληγένης ΠΕ Διοκητικού 
3 Ελένη Ψυχογυιού ΠΕ Γεωπόνων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

1 Αθανάσιος Μπαγγέας ΤΕ Διοικητικού
           (Αναπληρωτής  Πρόεδρος)

2 Νικόλαος Ουζούνης ΠΕ Γεωπόνων
3 Χρήστος Μητσαράκης ΔΕ Διοικητικού
  Σε  εφαρμογή  του  με  αριθ.  πρωτ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/122/οικ.14540/23.7.2020 

εγγράφου  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  υποχρεούνται  από  την  κτήση  της 
συγκεκριμένης ιδιότητας τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά που συγκροτούν την 
Επιτροπή, σε υποβολή αρχικής ΔΠΚ και ΔΟΣ εντός 90 ημερών από την κτήση της 
ιδιότητας αυτής, καθώς και για υποβολή ετήσιας ΔΠΚ, κατά τα οριζόμενα στις οικείες 
διατάξεις του Ν. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
     Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ευάγγελος Θωμάς ψηφίζει παρών κατά την 
ψηφοφορία  για  τη  λήψη  απόφασης  στο  συγκεκριμένο  θέμα  αναφέροντας  ότι 
“διαβάζοντας διεξοδικά τους όρους κατάρτισης της δημοπράτησης αυτής στη σελ. 4 και  
πιο  συγκεκριμένα  στη  παράγραφο  1.3  Συνοπτική  Περιγραφή  φυσικού  και 
οικονομικού  αντικειμένου  της  σύμβασης  αναφέρεται  στη  παράγραφο  1.  Στην  
δημιουργία ιστοτόπου που θα έχει και χαρακτηριστικά Δικτυακής Πύλης Τουρισμού, και  
στη 2.  Στην παραγωγή 5 (θεματικών)  video για την Τουριστική Προβολή του Δήμου 
Έδεσσας. Συνολικό ποσό αυτών των δύο αντικειμένων προϋπολογισμού με Φ.Π.Α 24%  
66.712,00  ευρώ.  Το  ποσό  λοιπόν  που  προκύπτει  θεωρώ  ότι  είναι  υπέρογκο  για  τα  
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προσφερόμενα  αντικείμενα  μπορεί  να είναι  ευρωπαϊκά  κονδύλια  και  όχι  πόροι  του  
Δήμου αλλά αυτό δεν σημαίνει  ότι δεν είναι  υπερβολικό το αντίτιμο. Επιπλέον στους  
όρους κατάρτισης στη σελ. 20 παράγραφο Β.5 ζητούνται  δύο πρότυπα ΕΛΟΤ  EN ISO 
9001:2015  τα  οποία  προφανώς  και  τα  διαθέτουν  συγκεκριμένοι  προμηθευτές  και  
ελλοχεύει  ο  κίνδυνος  να  χαρακτηριστεί  ως  φωτογραφική.  Έτσι  λοιπόν  από  την  μια  
θεωρώ ότι είναι υπερβολικό το πόσο που διατίθεται αλλά και από την άλλη αποκλείει  
τοπικούς  ενδεχόμενα  προμηθευτές  της  περιοχής  μας  που  θα  μπορούσαν  να  
συμμετάσχουν αν δεν υπήρχαν αυτά τα δύο ISO. Εν κατακλείδι αν και δεν διαφωνώ με  
τον εν λόγω έργο που θα πρέπει να δημιουργηθεί για όλους τους παραπάνω λόγους  
όμως οδηγούμε στο να το καταψηφίσω”. 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:30 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 46/2021
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές 24-2-2021
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: 
- Προϊστάμενο Δ/νσης  Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Μέλη Επιτροπών Τακτικά & Αναπληρωματικά.
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