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ΣΤΙΣ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 90/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
12.  ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ    «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  "Μ.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ"  &   
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (Β’ ΦΑΣΗ)».

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 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ. 3.585/12-3-2020 εισήγηση της Δ/νσης 
Τ.Υ. & Πολεοδομίας, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

Έχοντας υπόψη:

α)  Την μελέτη  με  αριθ.  12/2019 της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  
Δήμου Έδεσσας που αφορά στο έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
"Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (Β’ ΦΑΣΗ)».

β)  Τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016 και  το  άρθρο  18  της  αναλυτικής  
διακήρυξης του έργου.

γ)  Την  με  αριθμό  282/2019 απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  σχετικά με  την  
κατάρτιση των όρων δημοπράτησης και την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού  
για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.

δ) Την από 11-03-2020 δήλωση εξαίρεσης από επιτροπή λόγο συμμετοχής σε απεργία  
– αποχή της κ. Κολοβού Ελπίδας, προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού.

ε) Την από 12-03-2020 δήλωση εξαίρεσης από επιτροπή λόγο συμμετοχής σε απεργία –  
αποχή  του  κ.  Αντωνίου  Χριστόφορου,  αναπληρωτή  προέδρου  της  επιτροπής 
διαγωνισμού.

Εισηγούμαστε
Τον  ορισμό  νέας  ημερομηνίας  αποσφράγισης  των  προσφορών  του  έργου  

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  "Μ.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ"  & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΧΩΡΟΥ (Β’  ΦΑΣΗ)»,  με  Α/Α  ΕΣΗΔΗΣ 87690, προϋπολογισμού 
δημοπράτησης  με  Φ.Π.Α.  1.400.000,00€, που  ήταν  ορισμένη  να  γίνει  στις  
20/03/2020,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.. Λόγω αδυναμίας συνεδρίασης  
της  επιτροπής  διαγωνισμού  για  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των  
προσφορών όπως απεικονίζεται στα συνημμένα και σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου  
18  της  διακήρυξης,  “ Αν,  για  λόγους  ανωτέρας  βίας  ή  για  τεχνικούς  λόγους  δεν  
διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει  
υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα  
μετατίθενται  σε  οποιαδήποτε  άλλη  ημέρα,  με  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής.  Η  
απόφαση  αυτή  κοινοποιείται  στους  προσφέροντες, μέσω  της  λειτουργικότητας  
“Επικοινωνία”, πέντε  (5)  τουλάχιστον  εργάσιμες  ημέρες  πριν  τη  νέα ημερομηνία,  και  
αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς  
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και  στον  ειδικό,  δημόσια  προσβάσιμο,  χώρο  “ηλεκτρονικοί  διαγωνισμοί”  της  πύλης  
www.promitheus.gov.gr   του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και  στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί  
δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί  
και  νέα  ημερομηνία,  εφαρμοζομένων  κατά  τα  λοιπά  των  διατάξεων  των  δύο  
προηγούμενων  εδαφίων.”,  καλείται  το  σώμα  όπως  α)  ορίσει  νέα  ημερομηνία  
αποσφράγισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, β) εξουσιοδοτήσει την Διεύθυνση Τεχνικών  
Υπηρεσιών  και  Πολεοδομίας  του  Δήμου  Έδεσσας  για  την  κοινοποίηση  της  απόφασης  
αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας  “Επικοινωνία”  στο ΕΣΗΔΗΣ, την  
ανάρτηση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας, καθώς και την  
κοινοποίησή  της  με  κάθε  πρόσφορο  μέσο  στα  μέλη  της  επιτροπής  διαγωνισμού  
προκειμένου αυτή να συγκληθεί και να αποσφραγίσει τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

              Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά.

          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη της 
την  αριθμ.  πρωτ.  3.585/12-3-2020  εισήγηση  της  Δ/νσης  Τ.Υ.  &  Πολεοδομίας,  τις 
διατάξεις  του  άρθρου  72  παρ.1  εδαφ.  ε  του  Ν.  3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα 
Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης-  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  όπως 
αντικαταστάθηκε  από το  άρθρο  3  παρ.1  εδαφ.  θ  του  Ν.  4623/2019 (ΦΕΚ  Α΄134) 
«Ρυθμίσεις  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  διατάξεις  για  την  ψηφιακή  διακυβέρνηση, 
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,  το άρθρο 18 της αναλυτικής 
διακήρυξης  του  έργου,  καθώς  τέλος  και  τις  διατάξεις  τον  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
            Ορίζει τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. ,ως νέα ημερομηνία 
αποσφράγισης  των  προσφορών,  του  έργου  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "Μ.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ"  &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΧΩΡΟΥ (Β’  ΦΑΣΗ)»,  με 
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 87690, προϋπολογισμού δημοπράτησης με Φ.Π.Α. 1.400.000,00€.

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 90/2020
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 16-3-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Χειρίστρια του διαγωνισμού αρμόδια υπάλληλο κα Ελισάβετ Αντωνιάδου.
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλία Γκουγιάννο.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων Υποδομών,  Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας 

και Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Μιχάλη Σαμλίδη.
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