
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                         

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

  

 
 
 

 
 

 
Του Πρακτικού της αριθ.  7/2021 

ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

Συνεδρίασης της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Ιάσμου 
 

 
Αριθ. Αποφ.  69/2021 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  «  Επαναπροκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με τίτλο: 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 Healthy 

Municipality» - «Policies for Enhancing Access to Health Services in 

Deprived Areas» του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος 

Διασυνοριακής Συνεργασίας “Interreg V-A Cooperation Programme: 

GREECE-BULGARIA 2014-2020” με τους ίδιους όρους και ορισμός 

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού »  

  

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν νόμιμα με την ΑΠ  2800/08-
04-2021 πρόσκληση του Προέδρου της (σύμφωνα με το έγγραφο 18318-
13.3.2020 ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, το αριθ. πρωτ. 

60249/22-09-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., την με αριθ. 426 Εγκύκλιο του Υπ. 
Εσωτερικών (αριθ. πρωτ. 77233/13-11-2020) και τις διατάξεις του άρθρου 75 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε τακτική (δια 
περιφοράς) συνεδρίαση την 12η του μηνός Απριλίου του έτους 2021 ημέρα 
Δευτέρα  και ώρα 11.00 (καταληκτική ώρα αποστολής email) για λήψη αποφάσεων 

για κάθε επιμέρους θέμα της ημερήσιας διάταξης.  
  

Σύμφωνα με την εκ του νόμου προβλεπόμενη διαδικασία και την ως άνω 
πρόσκληση-ημερήσια διάταξη, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κλήθηκαν αφού 
λάβουν υπόψη τους τις εισηγήσεις κάθε επιμέρους θέματος που τους έχει σταλεί 

ηλεκτρονικά να ψηφίσουν ηλεκτρονικά για τα θέματα αυτά. Δεδομένου ότι 
δήλωσαν τη συμμετοχή τους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς 

 

A Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 

ΑΔΑ: 6ΗΔ6ΩΡΧ-ΡΡΦ
Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
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Συνεδρίαση, μέχρι της 11:00 ώρας της 12ης Απριλίου 2021 επτά (7) μέλη από τα 
επτά (7) μέλη, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία να εξής: 

 
ΠΑΡΟΝΤΑ    ΜΕΛΗ: 
 

1.  Μουμίν  Οντέρ, Πρόεδρος Οικ. Επιτροπής  
2.  Αλή Οζάν, Αντ/δρος Οικ. Επιτροπής. 

3. Γιαλούτς Οκτάϊ, μέλος Οικ. Επιτροπής. 
4. Μπάτζιου Λεμονιά μέλος Οικ. Επιτροπής 
5. Χουσεϊν Σαλήμ  μέλος Οικ. Επιτροπής 

6. Αμούτζας Κυριάκος μέλος Οικ. Επιτροπής 
7. Ιμάμ Τζανέρ  μέλος Οικ. Επιτροπής 

 
ΑΠΟΝΤΑ     ΜΕΛΗ:    Κανείς    
 

Στη συνεδρίαση συμμετέχει η Καρούνη Μαρίνα Προϊσταμένη της Δ/νσης 
Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, του Δήμου για την  τήρηση 

πρακτικών, καθώς επίσης και για την αποστολή εισηγήσεων ηλεκτρονικά και τη 
λήψη των ηλεκτρονικών ψήφων και την διαλογή αυτών.   

Σύμφωνα με το έγγραφο  με αριθ.πρωτ:77233/13-11-2020  (ΑΔΑ: 

6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών, η δια περιφοράς έγκριση λήψης 
αποφάσεων για τα θέματα ημερήσιας διάταξης μπορεί να γίνει μέσω email με το 

οποίο θα εγκρίνονται οι ανωτέρω αποφάσεις. Για το λόγο αυτό τα μέλη κλήθηκαν 
να στείλουν υποχρεωτικά email στα (karouni@iasmos.gr ή 
dimosiasmou@gmail.com) μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία με το οποίο 

θα δήλωναν την έγκριση ή μη των αποφάσεων για τα θέματα ημερήσιας διάταξης. 
 

Σημειώνεται ότι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι επείγοντα και η μη λήψη 
αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στην λειτουργία του Δήμου.  

 
Κατόπιν ανάγνωσης/καταμέτρησης των αποτελεσμάτων, η ψηφοφορία για κάθε 

επιμέρους θέμα της ημερήσιας διάταξης έχει ως εξής: 

 

Θέμα 11ο:   « Επαναπροκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 

τίτλο: 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 Healthy Municipality» - «Policies for Enhancing Access to 

Health Services in Deprived Areas» του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος 

Διασυνοριακής Συνεργασίας “Interreg V-A Cooperation Programme: GREECE-

BULGARIA 2014-2020” με τους ίδιους όρους και ορισμός επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού »      

  

Για το ανωτέρω θέμα τέθηκε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής η εξής 
εισήγηση Δημάρχου: 

 
 «Ο διαγωνισμός του παρόντος  είχε διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέσω της  διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr, όπου 

η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ 
έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  20PR0C0075108112020-10-20.  

1. Ημερομηνία δημοσιεύσης της παρούσας προκήρυξης στο Κ.Η.ΜΔΗ.Σ: 
20.10.2020  ημέρα Τρίτη 

ΑΔΑ: 6ΗΔ6ΩΡΧ-ΡΡΦ



2. Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 22.10.2020 ημέρα 
Πέμπτη 

3. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 23.10.2020 ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 12:00:00 

4. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 12.11.2020 ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 15:00:00 
5. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 19.11.2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 

11:00:00 

Και απέβει άγονος γιατί δεν κατέθεσε κανένας ανάδοχος προσφορά και 
παρακαλούμε για την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, ως έχει.» 

 
 Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  να 

αποφασίσουν σχετικά. 
 
  Με βάση τα παραπάνω τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη  

την  εισήγηση του Προέδρου,   βλέποντας και   τις διατάξεις του άρθρου 72   του 
Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήμερα  και έπειτα από την ηλεκτρονική ψηφοφορία που 

διεξήχθη. 
       

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ ΕΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ  

1. Επαναπροκήρυξη του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 
τίτλο: 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 Healthy Municipality» - «Policies for 
Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas» του 
Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας 

“Interreg V-A Cooperation Programme: GREECE-BULGARIA 2014-2020” με 
τους ίδιους όρους σύμφωνα με την αριθ.18/2020 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής η οποία είχε εγκρίνει την υπ’ αριθ. 2/2020 μελέτη παροχής 
υπηρεσιών  και τους όρους διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού, λόγω του 
ότι η πρώτη δημοπρασία κατέστη άγονη, χωρίς κατάθεση προσφοράς. 

2. Η συνέχεια δε του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμών 

που έχει ορισθεί. 
3. Αποφασίζει η δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης του παραπάνω 

διαγωνισμού να γίνει στην ημερήσια τοπική εφημερίδα  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ . 

4. Η πίστωση προέρχεται από έσοδα του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας 
Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020: Πολιτικές βελτίωσης προσβασιμότητας στις 

υπηρεσίες υγείας σε υποβαθμισμένες περιοχές ( INTERREG ). 

 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  69/ 2021 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ.                            ΤΑ  ΜΕΛΗ 

      ΜΟΥΜΙΝ ΟΝΤΕΡ                        ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
 
 

Για την ακρίβεια του αποσπάσματος 
Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής 

                                         ΜΟΥΜΙΝ    ΟΝΤΕΡ 
 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΗΔ6ΩΡΧ-ΡΡΦ



 
 

 

Δ   Η  Μ  Ο  Σ      Ι  Α  Σ  Μ  Ο  Υ 

 

Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η Σ 

 

Σήμερα στις  16 Απριλίου του έτους 2021 η Καρούνη Μαρίνα, υπάλληλος του 

Δήμου Ιάσμου, τοιχοκόλλησα στον  καθορισμένο χώρο ανακοινώσεων του 
Δημοτικού Καταστήματος τον από 16-04-2021 πίνακα  του Προέδρου της 

Οικονομικής  Επιτροπής, στον οποίο φαίνονται τα θέματα που συζητήθηκαν  
και οι αποφάσεις που πάρθηκαν  κατά την συνεδρίαση στις 12 Απριλίου 2021. 
 

 

                 Το παρόν αποδεικτικό συντάχθηκε και υπογράφεται 

 

Η ενεργήσασα  την τοιχοκόλληση 
 

 
ΚΑΡΟΥΝΗ ΜΑΡΙΝΑ 
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