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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του πρακτικού της αριθ.7ηςσυνεδρίασης
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρριανών
της 16ης-04-2021
Αριθ. Αποφ. 31/2021

που διεξήχθη δια περιφοράς

Περίληψη:

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των ενεργειών των
Πακέτων Εργασίας 3.3 και 5.4» του έργου με ακρωνύμιο «ΤΗΕ HEALTHY
MUNICIPALITY» και με κωδικό ΟΠΣ 5011021 ΜΕ TOYΣ ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρριανών, σήμερα την 16η του μηνός Απριλίουτου έτους
2021 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή,συνεδρίασε δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου,και ώρα έναρξης της συνεδρίασης την 9:00 π.μ και ώρα λήξης την
11:00π.μ.,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις:
α) του άρθρου 184 Ν. 4635/2019.
β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών εμφάνισης ΚορωνοϊούCOVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης
του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020).
γ) της με αριθμ. Πρωτ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιου του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους
Δήμους της Χώρας
δ) του άρθρου 75 Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία (α), (β) και(γ)
διατάξεις.
ε) της εγκυκλίου αριθμ.40/31-3-2020 με Α.Π.:20930/31-03-2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) του
Υπουργείου Εσωτερικών
στ) την με αριθμ.πρωτ.2.576/12-04-2021πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που
γνωστοποιήθηκε στα μέλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
ζ)Το γεγονός ότι κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του
κορωνοϊούCOVID-19, η δια περιφοράς συνεδρίαση μπορεί να λαμβάνει χώρα εκ του νόμου, χωρίς να
απαιτείται αιτιολόγησή της.
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ:
1.ΡΙΤΒΑΝ ΑΜΕΤ
Πρόεδρος της Ο.Ε.
2. ΣΑΛΗ ΓΙΟΥΣΟΥΦ
Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.
3. ΜΕΜΕΤ ΣΕΡΔΑΡ
Μέλος της Ο.Ε.
4. ΜΑΜΟΥΤ ΧΟΥΣΕΙΝ ΟΥΜΕΤ
Μέλος της Ο.Ε.
5. ΜΟΛΛΑ ΑΛΗ ΜΕΜΕΤ ΙΣΜΑΗΛ
Μέλος της Ο.Ε.
6. ΧΟΥΣΕΙΝ ΕΡΔΕΜ
Μέλος της Ο.Ε
7. ΧΑΣΑΝ ΣΙΝΑΝ
Μέλος της Ο.Ε
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ:
Ουδείς
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία της, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών της
Οικονομικής Επιτροπής συμμετείχαν και τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
Παρισταμένης της υπαλλήλου του Δήμου κ.Κοντογιάννη Γεωργίας του Χρήστου για την τήρηση των
πρακτικών (Για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης τηρείται πρακτικό. Σ’ αυτό σημειώνεται οπωσδήποτε η εισήγηση επί του θέματος, τυχόν απόψεις
των μελών που έχουν διατυπωθεί εγγράφως (ή αναγραφεί σε ηλεκτρονικό μήνυμα), όπως και κάθε κείμενο που τυχόν θα παραδώσει ο σύμβουλος,
καθώς και οι ψήφοι επί της πρότασης. Επομένως, δεν χρειάζεται η υπογραφή αυτών από τους συμμετέχοντες δημοτικούς συμβούλους, αφού η
συμμετοχή, η ψήφος ή η, τυχόν, τοποθέτησή τους αποδεικνύονται από το αποστελλόμενο έγγραφό (ή ηλεκτρονικό μήνυμά) τους.)
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Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ.Ριτβάν Αμέτ, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης με τίτλο: ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Παροχή υπηρεσιών για την

υλοποίηση των ενεργειών των Πακέτων Εργασίας 3.3 και 5.4» του έργου με ακρωνύμιο
«ΤΗΕ HEALTHY MUNICIPALITY» και με κωδικό ΟΠΣ 5011021ΜΕ TOYΣ ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, έθεσε υπόψη των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
Το έργο «Ο Υγιής Δήμος» (ακρωνύμιο στη γλώσσα του προγράμματος: ‘The HealthyMunicipality’,
τίτλος στη γλώσσα του προγράμματος: “Policies for Enhancing Access to Health Services in
DeprivedAreas”), υλοποιείται σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας και της Βουλγαρίας στο
πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 και
χρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα. Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017, στη ΣΑΕΠ231/6 με την αρ.πρωτ.142715/22.12.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης. Η χρηματοδότηση του έργου είναι 100% από ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια (85%
ΕΤΠΑ και 15% ΠΔΕ). Στην Ελλάδα το συγκεκριμένο έργο υλοποιείται - χωρικά - στους Δήμους
Αρριανών και Ιάσμου της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.
Το έργο υποβλήθηκε κατά την 2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων και εντάσσεται στον
ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9A, «INVESTING IN HEALTH
AND SOCIAL INFRASTRUCTURE WHICH CONTRIBUTE TO NATIONAL, REGIONAL AND LOCAL
DEVELOPMENT, REDUCING INEQUALITIES IN TERMS OF HEALTH STATUS, PROMOTING SOCIAL
INCLUSION THROUGH IMPROVED ACCESS TO SOCIAL, CULTURAL AND RECREATIONAL SERVICES
AND

THE

TRANSITION

FROM

INSTITUTIONAL

TO

COMMUNITY-BASED

SERVICES»

-

«ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ,
ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
ΑΠΟ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ».
Το έργο «Ο Υγιής Δήμος» αποσκοπεί στην πρόληψη της εμφάνισης έκτακτων περιστατικών στον
τομέα της υγείας μέσα από την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας πρόληψης και παρακολούθησης της
κατάστασης της υγείας των κατοίκων στις περιοχές που εφαρμόζεται.
Στο παραπάνω πλαίσιο, το έργο καταρχάς συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στοιχεία για τις
περιοχές εφαρμογής του με σκοπό την προσέγγιση του νοσολογικού προφίλ τους. Αυτό
επιτυγχάνεται

μέσα

από

την

εκπόνηση

μελέτης

κοινωνικοοικονομικών

χαρακτηριστικών,

νοσηρότητας του πληθυσμού και υπαρχόντων (σε λειτουργία) υποδομών υγείας στις περιοχές του
έργου (Παραδοτέο 3.1), μέσα από τη διεξαγωγή επιτόπιας έρευνας με ερωτηματολόγια σχετικά με
την νοσηρότητα, την πρόσβαση στις δομές υγείας και με τον βαθμό κάλυψης των αναγκών σε
υπηρεσίες υγείας στις περιοχές εφαρμογής του έργου (Παραδοτέο 3.2) και μέσω διαγνωστικών
ιατρικών εξετάσεων για τον προσδιορισμό της νοσηρότητας (Παραδοτέο 3.3).
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Μέχρι στιγμής από τα παραπάνω έχουν εκπονηθεί τα παραδοτέα 3.1 και 3.2, ενώ εκκρεμεί το
Παραδοτέο 3.3 (δειγματοληπτικές ιατρικές εξετάσεις) που αποτελεί το πρώτο (Α) μέρος του
αντικειμένου του προς ανάθεση έργου.
Για τους ανωτέρω λόγους η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού,
Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας κ.Φωτιάδου Ελένη, ΠΕ Πληροφορικής, συνέταξε την
αριθ.1/2020

μελέτη

συνολικής

δαπάνης

79.500,00€

(1.Τεχνική

περιγραφή,

2.Ενδεικτικός

Προϋπολογισμός, 3.Συγγραφή υποχρεώσεων, 4.Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς) για την Παροχή
υπηρεσιών για την υλοποίηση των ενεργειών των Πακέτων Εργασίας 3.3 (WP 3.3 Δειγματοληψία για
τον προσδιορισμό της τοπικής νοσηρότητας στις περιοχές του έργου) και 5.4 (WP 5.4 Eφαρμογή
πιλοτικού μοντέλου πρόληψης στην περιοχή-στόχο) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: «Ο Υγιής
Δήμος» / «The HealthyMunicipality» - «Policies for Enhancing Access to Health Services in
DeprivedAreas» του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Interreg
V-A Cooperation Programme: GREECE-BULGARIA 2014-2020”.
Η ανωτέρω με αριθμό 1/2020 μελέτη ανέρχεται στο ποσό των 77.714,09 €, με επί πλέον δαπάνη
Φ.Π.Α. 24% το ποσό των 1.785,91 €, ήτοι συνολικής δαπάνης 79.500,00€
Επειδή ο Προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 77.714,09 ευρώ (χωρίς
ΦΠΑ) (79.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την ανάθεση της υπηρεσίας θα έπρεπε να
διενεργηθεί ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου.
Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης
της σύμβασης κατά το άρθρο 61 του Ν. 4412/16. (άρθρο 54 παρ. 7 Ν. 4412/2016, άρθρο 72 Ν.
3852/2010).
Σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «Δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή
γενικής υπηρεσίας.
Με την αριθ.7/2020 (ΑΔΑ: 9ΒΓΖΩΨΣ-8Β0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Αρριανών εγκρίθηκαν οι

όροι διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών του

ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο: «παροχή
υπηρεσιών για την υλοποίηση των ενεργειών των πακέτων εργασίας 3.3 και 5.4» του
έργου με ακρωνύμιο «ΤΗΕ HEALTHY MUNICIPALITY» και με κωδικό ΟΠΣ 5011021
Εκδόθηκε η με αρρθ.πρωτ. 1130/13-02-2020(ΑΔΑΜ: 20PROC006285499 2020-02-13)
διακήρυξη του Δημάρχου Δήμου Αρριανών
Εκδόθηκε

η

με

αριθ.πρωτ.

1129/13-02-2020

(20PROC006285138

2020-02-13)

προκήρυξη του διαγωνισμού.
Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, και έλαβε αριθμό συστημικού διαγωνισμού:
85861.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15:00.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 04 Μαρτίου 2020 και ώρα 15:00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.
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Μετά την ολοκλήρωση της από νόμου προσδιοριζόμενης διαδικασίας, η Ε.Δ. συνέταξε το
πρακτικό της, το οποίο έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ &
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αριθμός διακήρυξης: 1130/13-02-2020(ΑΔΑΜ:19PROC006285499)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των ενεργειών των Πακέτων Εργασίας 3.3 (WP 3.3
Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό της τοπικής νοσηρότητας στις περιοχές του έργου) και 5.4 (WP
5.4 Eφαρμογή πιλοτικού μοντέλου πρόληψης στην περιοχή - στόχο) στα πλαίσια υλοποίησης του
έργου: «Ο Υγιής Δήμος» / «The HealthyMunicipality» - «Policies for Enhancing Access to Health
Services in DeprivedAreas» του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας
“Interreg V-A Cooperation Programme: GREECE-BULGARIA 2014-2020”»
Στο Δημοτικό κατάστημα Φιλλύρας, σήμερα, την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε η
επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, του άρθρου 221 Ν.4412/16, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμό
70/2019 (ΑΔΑ: 6ΘΩΥΩΨΣ-ΗΦΘ) απόφαση της Ο.Ε. Αρριανών, προκειμένου να διενεργήσει τον ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο:
«Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των ενεργειών των Πακέτων Εργασίας 3.3 και
5.4» του έργου με ακρωνύμιο «ΤΗΕ HEALTHY MUNICIPALITY» και με κωδικό ΟΠΣ
5011021, όπως αναφέρεται στην αριθμ. πρωτ.:1130/13-02-2020(ΑΔΑΜ:19PROC006285499) διακήρυξη
του Δημάρχου του Δήμου Αρριανών.
Στη Συνεδρίαση ήταν παρόντες:
1. Κυργιαλάνης Βύρων, Πρόεδρος
2. Περετζίδης Δημήτριος, Τακτικό Μέλος
3. Παναγιώτου Μαρία, Τακτικό Μέλος
Εν συνεχεία, η επιτροπή συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τους ειδικούς κωδικούς που διαθέτουν τα μέλη της και
αφού διαπίστωσε ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «Κλειδωμένος» διαπίστωσε
ότι δεν έχουν υποβληθεί προσφορές. Κατόπιν τούτου, κηρύσσει το διαγωνισμό άγονο και προτείνει προς
το αρμόδιο όργανο του Δήμου Αρριανών, ήτοι την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, την επαναπροκήρυξη
του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους.
Για διαπίστωση των ως άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΠΕΡΕΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΥΡΓΙΑΛΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝ

2.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
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Καλούμαστε σήμερα να επαναπροκηρύξουμε τον ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη
αναδόχου

της υπηρεσίας με τίτλο:

«Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των

ενεργειών των Πακέτων Εργασίας 3.3 και 5.4» του έργου με ακρωνύμιο «ΤΗΕ HEALTHY
MUNICIPALITY» και με κωδικό ΟΠΣ 5011021 με τους ίδιους όρους διακήρυξης και τις
ίδιες τεχνικές προδιαγραφές.
Έθεσε επίσης υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής:
•

Τον Κ.Α.60.6117.02 με τίτλο: «Προσδιορισμός του δείκτη νοσηρότητας τη περιοχής - "The
Healthy Municipality"» στον οποίο έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση 34.500,00€.

•

Τον Κ.Α.60.6117.03 με τίτλο: «Εφαρμογή πιλοτικού μοντέλου πρόληψης στην περιοχή στόχο "The Healthy Municipality"» στον οποίο έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση 45.000,00€.

•

Την αριθ. 368/2019 απόφαση ανάληψης δαπάνης του Δημάρχου Αρριανών με αριθ.πρωτ.
2019/5610/6-6-2019 (ΑΔΑ:6ΣΗΗΩΨΣ-Π6Σ) η οποία έλαβε αύξων αριθμό 1 στο μητρώο
Δεσμεύσεων, ενέκρινε το πρωτογενές αίτημα με αριθμό ΑΔΑΜ 19REQ005072424 και κατόπιν
έλαβε τον αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης μητρώου ΑΔΑΜ:19REQ005062668 ως εγκεκριμένο
αίτημα καθώς επίσης αποφασίστηκε η έγκριση της ανωτέρω δαπάνης και η διάθεση της
ανωτέρω εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό πίστωσης.

•

Την αριθ. 369/2019 απόφαση ανάληψης δαπάνης του Δημάρχου Αρριανών με αριθ.πρωτ.
2019/5611/6-6-2019 (ΑΔΑ:6B9ΝΩΨΣ-158) η οποία έλαβε αύξων αριθμό 1 στο μητρώο
Δεσμεύσεων, ενέκρινε το πρωτογενές αίτημα με αριθμό ΑΔΑΜ 19REQ005062735 και κατόπιν
έλαβε τον αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης μητρώου ΑΔΑΜ: 19REQ005072445 ως εγκεκριμένο
αίτημακαθώς επίσης αποφασίστηκε η έγκριση της ανωτέρω δαπάνης και η διάθεση της ανωτέρω
εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό πίστωσης.

•

Την αριθ.96/2020 απόφαση ανάληψης δαπάνης του Δημάρχου Αρριανών με αριθ.πρωτ.
2020/579/24-01-2020 (ΑΔΑ:ΩΣΔ2ΩΨΣ-Ο60) η οποία έλαβε αύξων αριθμό 1 στο μητρώο
Δεσμεύσεων

•

Την αριθ.97/2020 απόφαση ανάληψης δαπάνης του Δημάρχου Αρριανών με αριθ.πρωτ.
2020/580/24-01-2020 (ΑΔΑ:Ψ46ΦΩΨΣ-3ΜΠ) η οποία έλαβε αύξων αριθμό 1 στο μητρώο
Δεσμεύσεων

•

Την αριθ.90/2021 απόφαση ανάληψης δαπάνης του Δημάρχου Αρριανών με αριθ.πρωτ.
2021/358/18-01-2020 (ΑΔΑ:ΨΗΗΟΩΨΣ-0ΦΛ) η οποία έλαβε αύξων αριθμό 1 στο μητρώο
Δεσμεύσεων

•

Την αριθ.91/2021 απόφαση ανάληψης δαπάνης του Δημάρχου Αρριανών με αριθ.πρωτ.
2021/359/18-01-2020 (ΑΔΑ:ΨΟΜΚΩΨΣ-Υ2Λ) η οποία έλαβε αύξων αριθμό 1 στο μητρώο
Δεσμεύσεων

ΑΔΑ: ΨΤΤΗΩΨΣ-Β4Γ

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την επαναπροκήρυξη του
ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή
υπηρεσιών για την υλοποίηση των ενεργειών των Πακέτων Εργασίας 3.3 και 5.4» του
έργου με ακρωνύμιο «ΤΗΕ HEALTHY MUNICIPALITY» και με κωδικό ΟΠΣ 5011021 με
τους ίδιους όρους διακήρυξης και τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές.
Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
- Το άρθρο 72, «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων» του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010
τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης. » όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ
85/11.04.2012 τεύχος Α'), τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν. 4447/16 (ΦΕΚ 241/23.12.2016
τεύχος Α') και την παρ. 3 του άρθρου 203 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'),
αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος
Α’),τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του N.4625/19 (ΦΕΚ 139/31.08.2019 τεύχος A’), το άρθρο 177
του N. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α'), το άρθρο 10 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020
τεύχος Α') και το άρθρο 117 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από
την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τεύχος Α')
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους οικείους ΚΑ του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους
- τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας
- τις ανάγκες του Δήμου
- την αριθ. 7/2020 (ΑΔΑ: 9ΒΓΖΩΨΣ-8Β0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας
- την

με αριθ.πρωτ. 1130/13-02-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006285499 2020-02-13) διακήρυξη του

Δημάρχου Δήμου Αρριανών
-

την

με

αριθ.πρωτ.

1129/13-02-2020

(20PROC006285138

διαγωνισμού.
- το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού
- την ανωτέρω εισήγηση
-Την πρόταση επί της οποίας καλούνται τα μέλη να ψηφίσουν.

2020-02-13)

προκήρυξη

του

ΑΔΑ: ΨΤΤΗΩΨΣ-Β4Γ

Αποφασίζει ομόφωνα:
Την επαναπροκήρυξη
υπηρεσίας με τίτλο:

του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου

της

«Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των ενεργειών των

Πακέτων Εργασίας 3.3 και 5.4» του έργου με ακρωνύμιο «ΤΗΕ HEALTHY
MUNICIPALITY» και με κωδικό ΟΠΣ 5011021 με τους ίδιους όρους διακήρυξης και
τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτά καθορίστηκαν αρχικώς με την αριθ. 7/2020
(ΑΔΑ: 9ΒΓΖΩΨΣ-8Β0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 31/2021

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΡΙΤΒΑΝ ΑΜΕΤ
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