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ΣΤΙΣ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 75/2020   

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. ΕΓΚΡΙΣΗ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΜΕ  ΤΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΤΗΣ  
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ.

Σήμερα  Δευτέρα  16  Μαρτίου  2020  και  ώρα  10:00  π.μ.  συνεδρίασε  δια
περιφοράς 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 Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής Δήμου Έδεσσας, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα
από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 3.094/5-3-2020 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 πέντε (5) από τα
επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
4. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτ. μέλος, 
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος.

1. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος,
2. Αντώνιος Ρυσάφης-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
συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου
77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέματα: 

1. Έγκριση  ανάθεσης  δημόσιας  σύμβασης  με  τη  διαδικασία  της
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
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2. Έγκριση πρακτικού 1 Παραλαβή και Αποσφράγιση προσφορών ελέγχου
δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  ελέγχου  αξιολόγησης  τεχνικών  προσφορών
δημόσιας ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης
¨Μελέτη Κλειστού Γυμναστηρίου στο Πασά Τσαίρ» του Δήμου Έδεσσας.

3.  Σύνταξη σχεδίου 2ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.
έτους 2020.

4.  Έγκριση του 4ου Πρακτικού κατακύρωση της σύμβασης του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμ. Συστήματος78542 για την προμήθεια με τίτλο
««Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου του Δήμου
Έδεσσας   με  την  επωνυμία  «ΕΥ  ΖΗΝ»,  της  Δημοτικής  Κοινωφελούς
Επιχείρησης  «ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε»  και  προμήθεια  γάλακτος  για  την  κάλυψη  των
αναγκών των υπαλλήλων του Δήμου Έδεσσας», για μικρότερη ποσότητα και σε
ποσοστό 50%.

Η  Οικονομική  Επιτροπή  αφού  έλαβε  υπόψη  της  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 ληφθεί σχετική απόφαση. 
     Ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης ενημερώνει
τα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  για  την  αριθμ.  πρωτ.  3.713/13-3-2020
εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς,
η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

       ΣΧΕΤ:  Πράξη  Νομοθ.  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  55/11.03.2020  τεύχος  A’):
Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  των  αρνητικών  συνεπειών  της  εμφάνισης  του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
       
        Έχοντας υπόψη το ανωτέρω σχετικό έγγραφο και την ανάγκη λήψης άμεσων
μέτρων για την προστασία από την διάδοση της αναφερόμενης νόσου, παρακαλούμε για
την έγκριση ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016
(Α’ 147) στην Απεντομωτική Πέλλας, Μάινος Ε. – Μούσιος Β. Ο.Ε με ΑΦΜ 999834258,
για την απολύμανση των παρακάτω χώρων του Δήμου:
Δημαρχείο, ΚΕΠ, Δημοτικό κατάστημα Βεγορίτιδας, Αποθήκες του Δήμου - Εργοτάξιο
καθαριότητας και Κέντρο Κοινότητας, επτά (7) Παιδικές χαρές, ΔΑΚ, Δημοτικό Στάδιο &
κλειστό  γήπεδο,  Πασά  Τσαίρ,  γήπεδα  Κλεισοχωρίου,  Ριζαρίου,  Άγρα,  Άρνισσας,
συνολικής δαπάνης 2.480 ευρώ μαζί  με  το  ΦΠΑ. Ή πίστωση θα καλυφθεί  από τον
προϋπολογισμό του Δήμου Έδεσσας έτους 2020 με κωδικό δαπάνης 30.6167001 όπως
ανάλογα θα διαμορφωθεί στην αναμόρφωση της επομένης συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου.
          Ενόψει των ανωτέρω  ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ.
πρωτ.  3.713/13-3-2020  εισήγηση  της  Δ/νσης  Κοινωνικής  Προστασίας,  Παιδείας,
Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87)
«Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης-  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ  Α΄134) «Ρυθμίσεις του
Υπουργείου  Εσωτερικών,  διατάξεις  για  την  ψηφιακή διακυβέρνηση,  συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα την αριθ. 33/2020 Απόφαση του Δημοτικού

2

ΑΔΑ: 63ΩΠΩΡΠ-ΩΓ2



Συμβουλίου .καθώς τέλος τις διατάξεις της περίπτωση γ’ της παρ.2 του άρθρου 32 του
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
           Την  έγκριση  ανάθεσης  δημόσιας  σύμβασης  με  την  διαδικασία
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ της παρ. 2 του
άρθρου 32 του Ν.  4412/2016 (Α’  147)  στην  Απεντομωτική Πέλλας,  Μάινος  Ε.  –
Μούσιος Β. Ο.Ε με ΑΦΜ -999834258-, για την απολύμανση των παρακάτω χώρων
του Δήμου:
Δημαρχείο,  ΚΕΠ,  Δημοτικό  κατάστημα  Βεγορίτιδας,  Αποθήκες  του  Δήμου  -
Εργοτάξιο  καθαριότητας  και  Κέντρο  Κοινότητας,  επτά  (7)  Παιδικές  χαρές,  ΔΑΚ,
Δημοτικό Στάδιο & κλειστό γήπεδο,  Πασά Τσαίρ,  γήπεδα Κλεισοχωρίου,  Ριζαρίου,
Άγρα,  Άρνισσας,  συνολικής δαπάνης 2.480 ευρώ μαζί  με το  ΦΠΑ. Η πίστωση θα
καλυφθεί  από  τον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Έδεσσας  έτους  2020  με  κωδικό
δαπάνης  30.6167001  όπως  ανάλογα  θα  διαμορφωθεί  στην  αναμόρφωση  της
επομένης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εφόσον  δεν  υπήρχε  άλλο  θέμα  για  συζήτηση  η  συνεδρίαση
ολοκληρώθηκε στις 10:50π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 75/2020
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 17-3-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-  Προϊστάμενο  Δ/νσης  Κοινωνικής  Προστασίας,  Παιδείας,  Αθλητισμού  και  Νέας
Γενιάς.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Αντιδήμαρχο  Κοινωνικής  Προστασίας  και  Αλληλεγγύης  ,  Ποιότητας  Ζωής  και
Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και  των Οικισμών , Καταστημάτων, επιχειρήσεων,
κ.  Λαμπρόπουλο Κωνσταντίνο.  
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