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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 82/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
14. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ,      ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ   
ΚΑΙ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ   
ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ  ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΥ 
ΖΗΝ»,  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  «ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε»  ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ.

Σήμερα Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 09:00 
π.μ.  συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από  έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 5.081/22-3-2019 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), 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 ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) από  τα 
εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2. Χρήστος Δασκάλου  - Αντιπρόεδρος 
3. Μιχάλης Σαμλίδης – Τακτ. μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου Αναπλ. μέλος.

1.   Χρήστος Βερικούκης – Τακτ. μέλος,
2. Γεώργιος Κούκος – Τακτ.μέλος,
3. Ιωάννης Μουράτογλου- Τακτ. μέλος,
4. Χρήστος Πέτκος Τακτ. μέλος.

          Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
        Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη 
της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν το θέμα 
της ημερήσιας διάταξης. 
        Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει την αριθ. 
πρωτ. 5128/22-3-2019 εισήγηση του Γραφείου Προμηθειών του Δήμου, η οποία αναφέρει 
τα εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη :
1. 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.»
2. το  άρθρο  72  παρ.1ε  του  Ν.3852/2010:  «[…]ε)  με  την  επιφύλαξη  της  

παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και  
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κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή  
των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από  
μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες, […]»
3. το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται  

και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο  
61.»
4. Το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13  

του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του  
Ν. 4412/2016: «Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου  
Κοινότητας,  προέδρου  συνδέσμων,  νομικών  τους  προσώπων  δημοσίου  δικαίου  και  
ιδρυμάτων,  χωρίς  προηγούμενη  απόφαση  του  συμβουλίου.  Στην  περίπτωση  αυτή  τα  
συντασσόμενα  τεύχη  εγκρίνονται  από  τον  Δήμαρχο  ή  τον  Πρόεδρο  Κοινότητας  ή  τον  
πρόεδρο  του  συνδέσμου,  του  δημοτικού  ή  κοινοτικού  προσώπου  δημοσίου  δικαίου  ή  
ιδρύματος.  Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό)  απαιτείται  απόφαση  της  
δημαρχιακής  επιτροπής  ή  του  κοινοτικού  συμβουλίου,  του  διοικητικού  συμβουλίου  
συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα  
συντασσόμενα τεύχη».
5. Τις αποφάσεις  των Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.  09/2018  του ΕΥ ΖΗΝ  40/2018,  της 

Σχολικής  Επιτροπής   α/βαθμιας  Εκπαίδευσης  15/2018 και  Σχολικής  Επιτροπής  
β/βάθμιας Εκπαίδευσης 9/2018  για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας τροφίμων 
και της έγκρισης της σχετικής μελέτης, καθώς και τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης  
δαπάνης.
6. Την 247/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου Έδεσσας,  με την οποία  

αποφασίστηκε  η  έγκριση  των  ανωτέρω  δαπανών  και  η  διάθεση  των  ανωτέρω  
εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας 
7. Το  αριθ.  3252/25-02-2019 Πρακτικό  για  την  κλήρωση  των  μελών  που  θα 

συγκροτήσουν  την  επιτροπή  διενέργειας  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  και  
αξιολόγησης των ενστάσεων  της παραπάνω προμήθειας.

       Εισηγούμαστε την α) την έγκριση διενέργειας της ανωτέρω προμήθειας με ηλεκτρονικό  
ανοικτό διαγωνισμό, β)έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, γ) την κατάρτιση των Όρων  
Διακήρυξης  για  την  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  προϋπολογισμού 134.432,67€ με Φ.Π.Α,  σύμφωνα με την μελέτη για 
την προμήθεια που συντάχθηκε από την Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών  
του  Δήμου  Έδεσσας   και  τέλος  δ) συγκρότηση  Επιτροπής  για  την  διεξαγωγή  της  
δημοπρασίας και την αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με το αριθ. 3252/25-02-2019 
Πρακτικό Κλήρωσης.
         Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον Πρόεδρό 
της  κι  αφού  έλαβε  υπόψη  της  όλες  τις  αναφερόμενες  διατάξεις,  την  αριθ.  πρωτ. 
5128/22-3-2019 εισήγηση του Γραφείου Προμηθειών, το αριθ. πρωτ. 3252/25-02-2019 
Πρακτικό Κλήρωσης των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Διενέργειας  και 
Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού,  καθώς και τις διατάξεις  άρθρου 72 
του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Αποφασίζει ομόφωνα
       Α. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και καταρτίζει τους όρους δημοπράτησης 

της προμήθειας 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 
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υπαλλήλων του Δήμου Έδεσσας», προϋπολογισμού εκατόν τριάντα τεσσάρων χιλιάδων 
τετρακοσίων  τριάντα  δύο  ευρώ  και  εξήντα  επτά  λεπτών  (134.432,67€) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, όπως αυτές συντάχθηκαν από την καθ’ ύλη αρμόδια 
Υπηρεσία του Δήμου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
            Β.  Συγκροτεί  την Επιτροπή  Διενέργειας  του Διαγωνισμού των ανωτέρω 
προμηθειών  μετά  από  κλήρωση,  σύμφωνα  με  το  αριθ.  3252/25-02-2019 πρακτικό 
κλήρωσης, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας, η οποία αποτελείται από 
τους εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
1 Σάββας Νεσλεχανίδης ΠΕ Αγρ. Τοπ. Μηχανικών 

(Πρόεδρος)

2 Αθανάσιος Μπαγγέας ΤΕ Διοικητικού

3 Ελισάβετ Μητσάκη ΠΕ Διοικητικού

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
1 Λεμονιά Γκουβά ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

(Αναπληρώτρια Πρόεδρος)

2 Χρήστος Τζιμπιλής ΠΕ Διοικητικού

3 Κωνσταντία Τούσια ΔΕ Διοικητικού

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 82/2019.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 27-3-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Χρήστος  Δασκάλου,  Ιωάννης 
Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
Γραφείο Προμηθειών.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Μέλη Επιτροπών.
- Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού,  Λογιστηρίου, και Προμηθειών  κα 
Μελπομένη Καλούση.

3

ΑΔΑ: 6ΤΓ7ΩΡΠ-ΩΘΖ


	       	 		
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

		2019-03-28T09:30:22+0200
	Athens




