
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 7ΗΣ , 

ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΣΤΙΣ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 94/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
16.    ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  ΣΕ  ΣΧΟΛΙΚΑ  ΚΤΙΡΙΑ  ΚΑΙ  ΣΤΟΥΣ  ΑΥΛΕΙΟΥΣ  ΧΩΡΟΥΣ  ΤΟΥΣ», 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 205.000,00 € (Κ.Α. 02.64.7331.825 – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II+ΠΔ).

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.

2. Έγκριση  πρακτικού  1  Παραλαβή  και  Αποσφράγιση  προσφορών  ελέγχου 
δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου αξιολόγησης τεχνικών προσφορών δημόσιας 
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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 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 
μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  την  αριθ.  πρωτ.  3.475/11-3-2020  εισήγηση  της 
Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:  
Λαμβάνοντας υπόψη :
α)  Τον Ν.  3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και  της  Αποκεντρωμένης  
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010).
β) 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).
α) Την αριθ. 350/2019 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του  
Δήμου οικονομικού έτους 2020.
β) Την αριθ. 27/2020 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου  
Έδεσσας οικονομικού έτους 2020, όπου υπάρχει γραμμένη πίστωση 158.800,00 € με Κ.Α.  
02.64.7331.825 για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή,  συντήρηση και  κατασκευές  σε  
σχολικά κτίρια και  στους αύλειους χώρους τους», με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα  
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
γ) Την αριθ. 34/18 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολ. Δ.Ε. προϋπολογισμού 205.000,00 €  
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
στ)  Το  αριθ.  3472/11-03-2020  /  ΑΔΑΜ  20REQ006414264  Πρωτογενές  Αίτημα  της  
Δ/νσης Τ.Υ. & Πολ. Δ.Ε.
ζ) Την αριθ. mimed-ecb-a-2-id-aa-5618-ede-2020-03-10 ηλεκτρονική κλήρωση των μελών  
τεχνικών  υπαλλήλων  που  θα  συγκροτήσουν  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού  του  παραπάνω  
έργου.

Εισηγούμαστε την κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για το έργο «Επισκευή, συντήρηση  
και  κατασκευές  σε  σχολικά  κτίρια  και  στους  αύλειους  χώρους  τους»,  σύμφωνα  με  το  
συνημμένο Σχέδιο Διακήρυξης και τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με  
την αριθ. mimed-ecb-a-2-id-aa-5618-ede-2020-03-10 ηλεκτρονική κλήρωση.
          Ενόψει των ανωτέρω  ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική  Επιτροπή έλαβε υπόψη την  εισήγηση  του Προέδρου,  την αριθ. 
πρωτ.  3.475/11-3-2020  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»,  την  αριθ.  mimed-ecb-a-2-id-aa-5618-ede-2020-03-10 
ηλεκτρονική  κλήρωση της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  καθώς τέλος  τις  διατάξεις  τον  Ν. 
4412/2016  (ΦΕΚ  Α  147/8.8.2016)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και 
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Υπηρεσιών»  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ),  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,

Αποφασίζει ομόφωνα
        Α. Καταρτίζει τους όρους για τη δημοπράτηση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο 
«Επισκευή, συντήρηση και κατασκευές σε σχολικά κτίρια και στους αύλειους 
χώρους  τους»,  προϋπολογισμού  διακοσίων  πέντε  χιλιάδων  ευρώ  (205.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.,  όπως  αυτοί  φαίνονται  στο  επισυναπτόμενο  στην 
παρούσα απόφαση σχέδιο διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής.
        Β. Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού  για την εκτέλεση του 
έργου σύμφωνα με την αριθ. mimed-ecb-a-2-id-aa-5618-ede-2020-03-10 ηλεκτρονική 
κλήρωση  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  που  αποτελεί  αναπόσπαστο  κομμάτι  της 
παρούσας, η οποία αποτελείται από τους εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

1 Ιάκωβος Τσελίδης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (Πρόεδρος)

2 Ειρήνη Ξυλαπετσίδου ΤΕ Μηχ.  Μηχανικών

3 Ελένη Ψυχογυιού ΠΕ Γεωπονίας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

1 Φωτεινή Μπάστα ΠΕ Αγρον. Τοπ. Μηχανικών 
(Αναπληρώτρια Πρόεδρος)

2 Παύλος Λουκίδης Λοιποί ΤΕ

3 Μαρία Χαλκοπούλου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 94/2020
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 Τ.Υ.& Π. κ. Ηλία Γκουγιάννο.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Μέλη Επιτροπών Τακτικά & Αναπληρωματικά.
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