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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 70/2022    
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

10. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ (ΟΜΑΔΑ 2)». 

 
   Σήμερα Τρίτη 8 Μαρτίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε στο Δημοτικό 

Κατάστημα δια ζώσης με τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις 
εμβολιασμού ή νόσησης και με τη συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης, 
σε εφαρμογή της με αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου 

Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 2.751/4-3-2022 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 τέσσερα (4) από 
τα (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 

2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 

4. Ευάγγελος Θωμάς-Τακτ. Μέλος. 

1. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος. 

2. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος, 
3. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτ. μέλος. 

 

           Ο Πρόεδρος καθώς και τα μέλη Αναστασία Ιατρίδου και Μιχάλης Σαμλίδης 

συμμετείχαν δια ζώσης στη συνεδρίαση ενώ το μέλος Ευάγγελος Θωμάς με τη 
διαδικασία της τηλεδιάσκεψης.  
           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 δια ζώσης και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική 

υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.   
          Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι άρχισαν να συζητούν τα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης με την εξής σειρά: 9ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο,  8ο , 2ο, 10ο, 
3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο και 1ο . 
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          Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννης Χατζόγλου προσήλθε κατά την 
συζήτηση του 4ου  θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

  Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αναφερόμενος στο 10ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
το με αριθ. πρωτ. 643/20-1-2022 3ο Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου της ΟΜΑΔΑΣ 2: «Δημιουργία πέντε (5) βίντεο 
για την τουριστική προβολή του Δήμου Έδεσσας», που αφορά στο έργο: 
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ», όπως αυτό συντάχθηκε από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 46/2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής και έχει ως εξής: 

 
3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ (ΟΜΑΔΑ 2)». 

 

     Στην Έδεσσα την 20-01-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η 
οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 46/2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, για να διενεργήσει τον συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο με τίτλο «Δράσεις 

προβολής της Έδεσσας (Ομάδα 2)» όπως ορίζεται στην 11982/30-08-2021 
Διακήρυξη του Δημάρχου Έδεσσας, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 41.912,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής. 
 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού ήταν παρόντες: 

1) Γρηγόριος Διγγόλης, πρόεδρος της επιτροπής, 
2) Ευστράτιος Βιληγένης, μέλος 
3) Ελένη Ψυχογυιού, μέλος. 

 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνεδρίασε προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου «CLOUDPRINT DIGITAL & 
DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝ. ΙΚΕ»,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 της 
διακήρυξης του διαγωνισμού. 
 
Σύμφωνα με την αρ. 352/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο οικονομικός 
φορέας CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝ. ΙΚΕ, αναδείχθηκε 
«προσωρινός ανάδοχος» για την ΟΜΑΔΑ 2 του έργου με τίτλο: «Δράσεις προβολής της 
Έδεσσας»  
 
Η αναθέτουσα αρχή απέστειλε την υπ’ αρ. 17146/30-11-2021 πρόσκληση στον 
«προσωρινό ανάδοχο» CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝ. ΙΚΕ, για 
την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο 

«Δράσεις προβολής της Έδεσσας (Ομάδα 2) ». 
 
Ο οικονομικός φορέας CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝ. ΙΚΕ, 
απαντώντας στην ανωτέρω πρόσκληση, προσκόμισε στις 08-12-2021, εμπρόθεσμα 
σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης με αρ. πρωτ. 17629/08-12-2021. 
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού παρέλαβε το σφραγισμένο φάκελο 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, διαπίστωσε το εμπρόθεσμο της κατάθεσής τους και 
προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου και στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
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κατακύρωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3.2 της διακήρυξης του 
διαγωνισμού.  
 
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν 
ελλείψεις ούτε συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του προσωρινού αναδόχου οικονομικού 
φορέα CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝ. ΙΚΕ, καθώς 
προσκομίστηκαν όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα την υπ’ αρ. 
11982/30-08-2021 διακήρυξη του διαγωνισμού. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού ομόφωνα   

 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 

Α) την αποδοχή  των δικαιολογητικών κατακύρωσης του οικονομικού φορέα 
CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝ. ΙΚΕ, για το έργο με τίτλο: 
«Δράσεις προβολής της Έδεσσας (Ομάδα 2)». 

Β) την κατακύρωση του διαγωνισμού για έργο με τίτλο: «Δράσεις προβολής της 
Έδεσσας (Ομάδα 2)», στον οικονομικό φορέα CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY 

PRODUCTS ΜΟΝ. ΙΚΕ, με έδρα Ελ. Βενιζέλου 63 , ΤΚ 14122, Ν. Ηράκλειο Αττικής, 
ΑΦΜ 800649097, ΔΟΥ Ν. Ιωνίας, με αξία σύμβασης 28.800,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 
(35.712,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)  

Το παρόν Πρακτικό θα επικυρωθεί με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου 
(Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας), η οποία θα κοινοποιηθεί σε όλους τους 
συμμετέχοντες, σύμφωνα με το άρθρο 3.3 της διακήρυξης του διαγωνισμού. 

Για διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, 
ισχύουν οι όροι, προϋποθέσεις και προθεσμίες του άρθρου 3.4 της Διακήρυξης 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 εξέτασε με προσοχή τα στοιχεία της δημοπρασίας και 
διαπίστωσε ότι αυτή έχει διεξαχθεί νομότυπα κι αφού 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 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. 46/2021 και 183/2021 αποφάσεις της,  
 γ) την αριθ. 352/2021 απόφασή της η οποία αναφέρει τα εξής: 
 

   
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
            ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΣΤΙΣ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 352/2021    

 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
12. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ 1ΟΥ & 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ (ΟΜΑΔΑ 2)». 
 

   Σήμερα Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε στο Δημοτικό 
Κατάστημα δια ζώσης με τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις 
εμβολιασμού ή νόσησης και με τη συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης, σε 
εφαρμογή της με αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 16.440/19-11-2021 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 

5. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
6. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 
7. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος, 
8. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος, 
9. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
10.Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. μέλος, 
11.Ευάγγελος Θωμάς (Αναπλ. Μέλος). 

4.Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος. 
 

           Ο Πρόεδρος καθώς και τα μέλη Ιωάννης Χατζόγλου, Αντώνιος Ρυσάφης, 
Μιχάλης Σαμλίδης και Ευάγγελος Θωμάς συμμετείχανε στη συνεδρίαση δια ζώσης ενώ 
τα υπόλοιπα μέλη με τηλεδιάσκεψη. 
           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 θέμα:  

1.Έγκριση και Παραλαβή της μελέτης «Εκπόνηση Μελέτης για τη "Λειτουργική 
αναβάθμιση του διατηρητέου Βιομηχανικού Συγκροτήματος του Κανναβουργείου και 
επανάχρηση του ως εστία πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας"». 

2.Τροποποίηση της αριθμ. 232/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με 
θέμα «Έγκριση του 3ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας και 
αξιολόγησης των προσφορών της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Γευμάτων σε Απόρους 
Κατοίκους της Έδεσσας»». 
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3.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για επέκταση και 
βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στον Δήμο Έδεσσας σύμφωνα με το 921A/2021 
χρηματικό ένταλμα προπληρωμής. 
          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 αναφερόμενος στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, προς έγκριση, το αριθμ. πρωτ. 12.596/10-9-2021 1ο 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ και το αριθμ. πρωτ. 16.582/19-11-2021  2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Διενέργειας 
Συνοπτικού Διαγωνισμού  για το έργο με τίτλο «Δράσεις προβολής της Έδεσσας» 
(Ομάδα 2)» της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού όπως αυτή συγκροτήθηκε με την 
αριθμ. 46/2021 απόφαση όμοια δική της, τα οποία αναφέρουν τα ακόλουθα: 
 

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο:  
«Δράσεις προβολής της Έδεσσας (Ομάδα 2)». 

 
Στην Έδεσσα την 10-09-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ., συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η 
οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 252/2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, για να διενεργήσει τον συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο 
«Δράσεις προβολής της Έδεσσας (Ομάδα 2)» όπως ορίζεται στην 11982/30-08-
2021 Διακήρυξη του Δημάρχου Έδεσσας, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 
41.912,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής. 
 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού ήταν παρόντες: 

1) Γρηγόριος Διγγόλης, πρόεδρος της επιτροπής, 

2) Ευστράτιος Βιληγένης, μέλος 

3) Χρήστος Μητσαράκης, μέλος. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στην παραλαβή των φακέλων προσφορών που 
κατέθεσαν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς. Συγκεκριμένα κατατέθηκαν στο 
πρωτόκολλο της υπηρεσίας εμπρόθεσμα δύο (02) προσφορές, οι οποίες έλαβαν τους 
αντίστοιχους αριθμούς πρωτοκόλλου, όπως αυτοί σημειώνονται στον πίνακα που 
ακολουθεί. 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν 
μπορεί να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της 
αποσφράγισης. 
 

Οι διαγωνιζόμενοι, που υπέβαλαν προσφορά είναι οι εξής: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

 
ΑΡΙΘ. 

ΠΡΩΤ./ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α 
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1. 

CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS 
ΜΟΝ. ΙΚΕ 
Δ/νση: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 63, ΤΚ 14122 Ν. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 
e-mail: info@cloudprint.gr   

12473/08-09-2021 
(ώρα 12:28 μ.μ.) 

2. 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΠΕ με 
διακριτικό τίτλο «ΗΟΝΕΥΒΕΕ MEΠE» 
Δ/νση: 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 335, ΤΚ 61100 ΚΙΛΚΙΣ 
e-mail: ted@honeybee.gr   

12555/10-09-2021 
(ώρα 08:53 π.μ.) 

 
Αρχικά η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών 
(σφραγισμένος φάκελος κλπ) που έγιναν δεκτές. Μέσα στον κυρίως φάκελο βρέθηκαν 
τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και φάκελοι τα οποία μονογράφησαν. 

Ακολούθησε η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών σύμφωνα με το Άρθρο 3.1.2 της 
Διακήρυξης. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αποσφράγισε τους φακέλους προσφοράς, τους 
υποφακέλους δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνική προσφορά μόνο των προσφορών 
που έγιναν δεκτές και καταχώρησε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά σε πίνακες ανά 
προσφέροντα, όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

Α/Α 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY 
PRODUCTS ΜΟΝ. ΙΚΕ 

 

1. 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβαση (ΕΕΕΣ) /Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της «CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY 
PRODUCTS ΜΟΝ. ΙΚΕ» 

Χ 

2. 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβαση (ΕΕΕΣ) /Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της «OLIWIA WERONIKA TWARDOWSKA» 

Χ 

3. 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβαση (ΕΕΕΣ) /Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του «ΓΙΑΓΚΟΥΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ» 

Χ 

4. 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβαση (ΕΕΕΣ) /Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της «ΜΠΑΡΚΑ ΞΕΝΙΑ» 

Χ 

5. 
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο για εγγύηση υπ’ αρ. 22434000231/6-9-21 της 
EUROIONS AE 

Χ 

6. 
Τεχνική Προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3 της διακήρυξης του 
διαγωνισμού. 

Χ 

 
 

Α/Α 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΜΕΠΕ με διακριτικό τίτλο «ΗΟΝΕΥΒΕΕ MEΠE» 

 

1. 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβαση (ΕΕΕΣ) /Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της «ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΜΕΠΕ με διακριτικό τίτλο «ΗΟΝΕΥΒΕΕ MEPE» 

Χ 

2. 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβαση (ΕΕΕΣ) /Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της «ΣΙΑΦΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» 

Χ 

3. 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβαση (ΕΕΕΣ) /Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του «ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» 

Χ 

4. Εγγυητική επιστολή υπ’ αρ. 4654/9-9-21του ΤΠΔ ΚΙΛΚΙΣ Χ 

5. 
Τεχνική Προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3 της διακήρυξης του 
διαγωνισμού. 

Χ 

mailto:info@cloudprint.gr
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Η Επιτροπή αφού εξακρίβωσε την προσκόμηση των απαραίτητων εγγυητικών επιστολών 
από όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, όπως αυτές αναγράφονται στους 
ανωτέρω πίνακες, χωρίς να  τίθεται θέμα απόρριψης προσφοράς κανενός συμμετέχοντα, 
επικοινώνησε με τους φορείς που τις εξέδωσαν προκειμένου να διαπιστωθεί η 
εγκυρότητά τους.  
Στις 15-09-2021 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών. 

Ακολούθησε η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού των προσφορών που έγιναν δεκτές και προέκυψε ότι:  

Α. Ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς του οικονομικού 
φορέα «CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝ. ΙΚΕ» 
περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3 της  
Διακήρυξης. 

Β. Ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς του οικονομικού 
φορέα «ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΠΕ με διακριτικό τίτλο 

«ΗΟΝΕΥΒΕΕ MEΠE»» περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με 
το άρθρο 2.4.3 της  Διακήρυξης. 

 

Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των Τεχνικών Προσφορών των προσφορών 
που έγιναν δεκτές, απ’ όπου και προέκυψε ότι: 

• Όσον αφορά τον οικονομικό φορέα «CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY 
PRODUCTS ΜΟΝ. ΙΚΕ»: 

Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς του οικονομικού φορέα περιλαμβάνει όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά και καλύπτει τους όρους της Διακήρυξης του 
διαγωνισμού.  

 

• Όσον αφορά τον οικονομικό φορέα «ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΜΕΠΕ με διακριτικό τίτλο «ΗΟΝΕΥΒΕΕ MEΠE»»: 

Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς του οικονομικού φορέα περιλαμβάνει όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά και καλύπτει τους όρους της Διακήρυξης του 
διαγωνισμού. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού ομόφωνα   
 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Α) την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα «CLOUDPRINT DIGITAL & 
DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝ. ΙΚΕ» , 

Β) την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΠΕ με διακριτικό τίτλο «ΗΟΝΕΥΒΕΕ MEΠE»», 

Γ) τη συνέχιση της διαδικασίας με την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των 
ανωτέρω οικονικών φορέων. 

Το παρόν Πρακτικό θα επικυρωθεί με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου 
(Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας), με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα 
όλων των σταδίων («Δικαιολογητικών Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική 
Προσφορά»). 
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2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο:  

«Δράσεις προβολής της Έδεσσας (Ομάδα 2)». 
 
Στην Έδεσσα την 19-011-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η 
οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 252/2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, για να διενεργήσει τον συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο 
«Δράσεις προβολής της Έδεσσας (Ομάδα 2)» όπως ορίζεται στην 11982/30-08-
2021 Διακήρυξη του Δημάρχου Έδεσσας, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 
41.912,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής. 
 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού ήταν παρόντες: 

1) Γρηγόριος Διγγόλης, πρόεδρος της επιτροπής, 

2) Ευστράτιος Βιληγένης, μέλος 

3) Χρήστος Μητσαράκης, μέλος. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνεδρίασε προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του 
(υπο)φακέλου των οικονομικώ προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
γ του άρθρου 3.1.2 της διακήρυξης του διαγωνισμού. 
 
Με το αριθ. πρωτ. 12956/2021 Πρακτικό 1 του ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για 
το έργο με τίτλο: «Δράσεις προβολής της Έδεσσας (Ομάδα 2)» η επιτροπή εισηγήθηκε: 
Α) την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα «CLOUDPRINT DIGITAL & 
DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝ. ΙΚΕ» 
Β) την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΠΕ με διακριτικό τίτλο «ΗΟΝΕΥΒΕΕ MEΠE»», 
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στην αποσφράγιση του (υπο)φακέλου των 
οικονομικών προσφορών των διαγωνιζόμενων οικονομικών φορέων, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παράγραφο γ του άρθρου 3.1.2 της διακήρυξης του διαγωνισμού και 
στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις 
τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με 
τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης του διαγωνισμού, σύμφωνα με το ανωτέρω 
1ο  Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού. 
Κατά αξιολόγηση διαπιστώθηκαν τα εξής: 
 
1. Η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα «CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY 
PRODUCTS ΜΟΝ. ΙΚΕ», ανέρχεται στο ποσό των 28.800,00€ (χωρίς ΦΠΑ) ποσό που 
αντιστοιχεί σε έκπτωση 14,79% και είναι σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης του 
διαγωνισμού. 

2. Η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα «ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΠΕ με διακριτικό τίτλο «ΗΟΝΕΥΒΕΕ MEΠE»», ανέρχεται στο ποσό των 
29.300,00€ (χωρίς ΦΠΑ) ποσό που αντιστοιχεί σε έκπτωση 13,31% και είναι σύμφωνη 
με τους όρους της Διακήρυξης του διαγωνισμού. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού ομόφωνα   

 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
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Α) την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα CLOUDPRINT DIGITAL & 
DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝ. ΙΚΕ, καθώς είναι σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης 
του διαγωνισμού, 

Β) την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα φορέα ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΠΕ με διακριτικό τίτλο «ΗΟΝΕΥΒΕΕ MEΠE», καθώς είναι 
σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης του διαγωνισμού, 

Γ) την ανάδειξη ως «προσωρινού αναδόχου» της προμήθειας με τίτλο: «Δράσεις 

προβολής της Έδεσσας (Ομάδα 2)», τον οικονομικό φορέα CLOUDPRINT DIGITAL 
& DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝ. ΙΚΕ, καθώς η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη 
με τους όρους της Διακήρυξης και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των 
ειδών, ήτοι 28.800,00€ χωρίς Φ.Π.Α. (35.712,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)  

Το παρόν Πρακτικό θα επικυρωθεί με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου 
(Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας), με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα 
όλων των σταδίων («Δικαιολογητικών Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική 
Προσφορά»). 

      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. 1στί 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. 46/2021  και 183/2021 αποφάσεις της,  
         γ) το αριθμ. πρωτ. 12.596/10-9-2021 1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Διενέργειας Συνοπτικού 
Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο  «Δράσεις προβολής της Έδεσσας» (ΟΜΑΔΑ 2), 

δ) το αριθμ. πρωτ. 16.582/19-11-2021  2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Διενέργειας Συνοπτικού 
Διαγωνισμού  για το έργο με τίτλο «Δράσεις προβολής της Έδεσσας» (ΟΜΑΔΑ 2),  

ε) την αριθμ. πρωτ. 2.619/25-2-2021 διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού για 
το έργο με τίτλο  «Δράσεις προβολής της Έδεσσας», 

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

  Α. Εγκρίνει το αριθμ. πρωτ. 12.596/10-9-2021 1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ και το αριθμ. 
πρωτ. 16.582/19-11-2021  2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού  για το 
έργο με τίτλο «Δράσεις προβολής της Έδεσσας» (ΟΜΑΔΑ 2).  

  Β. Την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα CLOUDPRINT DIGITAL 

& DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝ. ΙΚΕ, καθώς είναι σύμφωνη με τους όρους της 
Διακήρυξης του διαγωνισμού, 

   Γ.  Την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΠΕ με διακριτικό τίτλο «ΗΟΝΕΥΒΕΕ MEΠE», καθώς είναι σύμφωνη 
με τους όρους της Διακήρυξης του διαγωνισμού, 

   Δ. Την ανάδειξη ως «προσωρινού αναδόχου» για την ΟΜΑΔΑ 2 της υπηρεσίας με 
τίτλο: «Δράσεις προβολής της Έδεσσας», τον οικονομικό φορέα CLOUDPRINT 

DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝ. ΙΚΕ, καθώς η προσφορά του είναι πλήρης, 
σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή για το 
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σύνολο των ειδών, ήτοι 28.800,00€ χωρίς Φ.Π.Α. (35.712,00€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.).           

    Ε. Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του «προσωρινού αναδόχου». 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 352/2021 

 
          δ)το αριθ. πρωτ. 643/20-1-2022 3ο πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού,  

          ε)την αριθ. πρωτ. 2619/25-02-2021 διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού 
διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ» και 
πιο συγκεκριμένα για την ΟΜΑΔΑ 2: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ», 
 

Αποφασίζει ομόφωνα 

             Α. Εγκρίνει το αριθ. πρωτ. 643/20-1-2022 Πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού. 

             Β. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του παραπάνω διαγωνισμού που έγινε μετά 
από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, από την αρμόδια Επιτροπή 
Διαγωνισμού του Δήμου, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ» και πιο συγκεκριμένα για την ΟΜΑΔΑ2: 
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ», και επομένως ανάδοχος (οριστικός) της εκτέλεσης του έργου 
αναδεικνύεται o οικονομικός φορέας CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY 
PRODUCTS ΜΟΝ. ΙΚΕ., με ΑΦΜ -800649097- και έδρα την οδό Ελ. Βενιζέλου 

63, Ν. Ηράκλειο Αττικής, ο οποίος προσέφερε το ποσό των  είκοσι οκτώ χιλιάδων 
οκτακοσίων ευρώ (28.800,00€) χωρίς Φ.Π.Α. (35.712,00€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.). 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 70/2022 
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

10:30 π.μ. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Έδεσσα 11-3-2022 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Μιχάλης Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, 
Ευάγγελος Θωμάς, Ιωάννης Χατζόγλου. 

 

 
 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  
- Προϊστάμενο Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης. 

 
Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 

-Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Γρηγόριο Διγγόλη. 
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