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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 31ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 383/2021
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
17. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EVENTECH ΑΒΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΣ
ΑΡΙΘ. 17431/06-12-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ.
Σήμερα Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 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. 17.729/10-12-2021 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 τέσσερα (4) από τα
(7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 1. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος.
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
2. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 3. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος.
4. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. μέλος.
Ο Πρόεδρος καθώς και τα μέλη Αντώνιος Ρυσάφης και Μιχάλης Σαμλίδης
συμμετείχαν στη συνεδρίαση δια ζώσης ενώ το μέλος Αναστασία Ιατρίδου -Βλαδίκα 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 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 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 της αριθμ. 61/2021 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την
επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «5η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού 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.
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννης Χατζόγλου και Ιωάννης
Μουράτογλου προσήλθαν και συμμετείχαν δια ζώσης στη συνεδρίαση κατά την
συζήτηση του 2ου θέματος.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε
γνωστοποιήσει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ. 17633/6-122021 ένσταση της εταιρείας EVENTECH ΑΒΕΤΕ κατά της αριθμ. 17.431/6-12-2021
πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικής
σειρήνας Πολιτικής Άμυνας καθώς και την αριθμ. 17749/10-12-2021 γνωμοδότηση
της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Επί της αριθ. 17633/08-12-2021 Ένστασης της εταιρείας EVENTECH ΑΒΕΤΕ
κατά της αριθ. 17431/06-12-2021 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την
προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικής σειρήνας Πολιτικής Άμυνας
Με την ως άνω Ένσταση, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα, η εταιρεία EVENTECH ΑΒΕΤΕ
επισημαίνει αποκλίσεις στις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπό προμήθεια σειρήνας σε σχέση
με την αριθ. 5322/3/1-ρπζ/16-09-2016 Απόφαση περί «Προσθήκης – συμπλήρωσης των
υπαρχουσών Τεχνικών Προδιαγραφών του αριθ. 4/1980 Πρακτικού της Ε.Ε.Υ.Π.
Η εταιρεία κατέθεσε και το προβλεπόμενο παράβολο 65,00 € (1% επί της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης).
Η Δ/νουσα της προμήθειας Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς επίσης
και το άρθρο 127 του Ν.4412/16
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α. Να γίνει δεκτή η ένσταση της εταιρείας EVENTECH ΑΒΕΤΕ κατά της αριθ. 17431/0612-2021 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση
ηλεκτρονικής σειρήνας Πολιτικής Άμυνας και ως εκ τούτου την επιστροφή του
κατατεθειμένου Παράβολου
Β. Να ακυρωθεί η αριθ. 17431/06-12-2021 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς
Γ. Να γίνει τροποποίηση της αριθ. 72Π/2021 μελέτης της Υπηρεσίας, σε συμμόρφωση με
την αριθ. 5322/3/1-ρπζ/16-09-2016 Απόφασης περί «Προσθήκης – συμπλήρωσης των
υπαρχουσών Τεχνικών Προδιαγραφών του αριθ. 4/1980 Πρακτικού της Ε.Ε.Υ.Π.» .
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 την αριθμ. πρωτ. 17633/6-12-2021 ένσταση
της εταιρείας EVENTECH ΑΒΕΤΕ κατά της αριθμ. 17.431/6-12-2021 πρόσκλησης
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υποβολής προσφοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικής σειρήνας
Πολιτικής Άμυνας καθώς και την αριθμ. 17749/10-12-2021 γνωμοδότηση της Δ/νσης
Τ.Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.
3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και ΑυτοδιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1 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»,
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Την αποδοχή της ένστασης της εταιρείας EVENTECH ΑΒΕΤΕ κατά της αριθ.
πρωτ. 17431/06-12-2021 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την προμήθεια και
τοποθέτηση ηλεκτρονικής σειρήνας Πολιτικής Άμυνας και ως εκ τούτου την επιστροφή
του κατατεθειμένου Παράβολου
Β. Την ακύρωση της αριθ. πρωτ. 17431/06-12-2021 Πρόσκλησης Υποβολής
Προσφοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικής σειρήνας Πολιτικής
Άμυνας.
Γ. Την τροποποίηση της αριθ. 72Π/2021 μελέτης της Υπηρεσίας, σε
συμμόρφωση με την αριθ. 5322/3/1-ρπζ/16-09-2016 Απόφασης περί «Προσθήκης –
συμπλήρωσης των υπαρχουσών Τεχνικών Προδιαγραφών του αριθ. 4/1980 Πρακτικού
της Ε.Ε.Υ.Π.» .
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 383/2021
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις
11:15 π.μ.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ιωάννης Μουράτογλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Χατζόγλου, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, Αντώνιος
Ρυσάφης.
Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 16-12-2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.
Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
- Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων Υποδομών, Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας κ. Μιχ. Σαμλίδη.
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